
 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๗ นางสาวศิริลักษณ  สุดเล็ก 

 ๒๘๘ นางสาวสายรุง  องคดี 

 ๒๘๙ วาที่รอยตรีหญิง  สุกัญญา  สวัสดิ์พุทรา 

 ๒๙๐ นางสาวอมรรัตน  คําวรรณะ 

 ๒๙๑ นางอรปภา  ณัฐโฆษิต 

 ๒๙๒ นางอริยา  สะมะทอง 

 ๒๙๓ นางอัมพร  โพธิ์แจม 

 ๒๙๔ นางสาวอัมราภรณ  จําปาทอง 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 ๑ นายชัยวัฒน  สังขภาคย 

 ๒ นางกมลชนก  ทองแกว 

 ๓ นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 

 ๔ นางจิรัชยา  บถดําริห 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายกฤษณะ  บุบผา 

 ๒ นายกลมล  รางมณี 

 ๓ นายเกียรติขจร  บุญอิ่ม 

 ๔ นายจรงค  รัตนพันธ 

 ๕ นายจักริน  พิชาลี 

 ๖ นายจีระศักดิ์  ส้ินทุกข 

 ๗ นายชัชพงศ  สายวรรณะ 

 ๘ นายชินาธิป  จันทรนวล 

 ๙ นายโชคชัย  หอมไกล 

 ๑๐ นายณรงค  ใจมั่น 

 ๑๑ นายณรงค  พุมพวง 

 ๑๒ นายณัฐกฤษณ  พลเพชร 

 ๑๓ นายธนัญชัย  วรรณสุข 

 ๑๔ นายธเนศ  ปญญาสาร 

 ๑๕ นายธราเทพ  กุลพานิช 

 ๑๖ นายธวัช  ทองฉิม 

 ๑๗ นายธีระพงษ  บุญทองลวน 

 ๑๘ นายนพดล  ธนธรรมสถิต 

 ๑๙ นายนพดล  อิงควัชรกุล 

 ๒๐ นายบุญอนันต  แคลวอาวุธ 

 ๒๑ นายพงศศักดิ์  ลอยวิสุทธิ์ 

 ๒๒ นายพนมธรรม  จิตรา 

 ๒๓ นายพรชัย  ศรีสมบัติ 

 ๒๔ วาที่รอยตรี  พรเทพ  อุประชาบาล 

 ๒๕ นายพิพัฒนะ  บุญมี 

 ๒๖ นายไพรัช  ล้ิมประเสริฐ 

 ๒๗ นายภัทรินท  แยมโกสุม 

 ๒๘ นายยงยุทธ  สุขศรี 

 ๒๙ นายวรเทพ  เศรษโท 

 ๓๐ นายวรวุฒิ  วงศขาหลวง 

 ๓๑ นายวิทยา  หาดนิล 

 ๓๒ นายวุฒิเดช  ศรีสุภะ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓ นายศรายุทธ  เริ่มรอดทุกข 

 ๓๔ นายศิริ  ศรีวิบูลยเวช 

 ๓๕ นายศุภชัย  ธีระปถัมภ 

 ๓๖ นายสมนึก  ศรีทองคํา 

 ๓๗ นายสมศักดิ์  พลายมาต 

 ๓๘ นายสมศักดิ์  พิมพแตม 

 ๓๙ นายสัมภาษณ  กาศวิเศษ 

 ๔๐ นายสาคร  สืบสุนทร 

 ๔๑ นายสิทธิพงษ  โกวพัฒนกิจ 

 ๔๒ นายสุกิจ  แสงสุข 

 ๔๓ นายสุชาติ  ศรีไทย 

 ๔๔ นายสุรชัย  กุลทอง 

 ๔๕ นายสุรเดช  ฉวีภักดิ์ 

 ๔๖ นายอภิชัย  ฤทธิกรรณ 

 ๔๗ นายอาลี  สุขสุวรรณ 

 ๔๘ นายอาวีระ  ภัคมาตร 

 ๔๙ นายอํานวย  บรรณา 

 ๕๐ นายอําพน  เวียงทอง 

 ๕๑ นายอิศรา  ล่ิมวงศ 

 ๕๒ นางสาวกุณฑีรา  อุปมนต 

 ๕๓ นางเกษิตา  ปชาคุณานนท 

 ๕๔ นางเกสนีย  ทรัพยโชคอนันต 

 ๕๕ นางเขมนิจ  ธนูวงษ 

 ๕๖ นางจันทนา  ภาคยทองสุข 

 ๕๗ นางสาวจีรภา  จําศิล 

 ๕๘ นางทิฆมพร  เรงขวนขวาย 

 ๕๙ นางสาวนุช  จรูญสิทธิ์ 

 ๖๐ นางบังอร  ขลังวิชา 

 ๖๑ นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน 

 ๖๒ นางสาวประทุมภรณ  แกวธรรมรัตน 

 ๖๓ นางปทมา  เพ็ชยะมาตร 

 ๖๔ นางสาวปานทิพย  วิทยาพันธุ 

 ๖๕ นางปน  บัณฑิตเลิศรักษ 

 ๖๖ นางพณา  เจียรวาป 

 ๖๗ นางพรทิพย  เดชปอง 

 ๖๘ นางพิชญอาภา  ชินวิชา 

 ๖๙ นางมารศรี  หอมบุปผา 

 ๗๐ นางเมธาวี  ใจการุณ 

 ๗๑ นางรุงทิพย  ถาวงษกลาง 

 ๗๒ นางสาวรุงนภา  เมตตาริกานนท 

 ๗๓ นางรุงนภา  สีลวานิช 

 ๗๔ นางเรียม  ตง 

 ๗๕ นางวลัยพร  จ๋ิวสุวรรณ 

 ๗๖ นางวัชรา  มณีกอน 

 ๗๗ นางศศิธร  ศรีหิรัญ 

 ๗๘ นางสมจิตร  อินพราหม 

 ๗๙ นางสมบูรณ  บุญรอด 

 ๘๐ นางสาย  สรรพกิจ 

 ๘๑ นางสุรีย  นุมพูล 

 ๘๒ นางสุวพิชญ  กลารอญ 

 ๘๓ นางสาวโสภา  สงคราม 

 ๘๔ นางอนุสรา  รักษาคํา 

 ๘๕ นางสาวอโนทัย  เทียนสวาง 

 ๘๖ นางอิสรีย  วงษทองดีจรัส 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

กรมควบคุมมลพิษ 

 ๑ นายเชาวน  นกอยู   

 ๒ นายมานพ  บุญแจม 

 ๓ นายวิษณุ  หวิงปด 

 ๔ นายสุเมธา  วิเชียรเพชร 

 ๕ นายเสกสรร  แสงดาว 

 ๖ นางกัญชลี  นาวิกภูมิ 

 ๗ นางสาวจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 

 ๘ นางสาวทิพยอาภา  ยลธรรมธรรม 

 ๙ นางสาวผานิต  รัตสุข 

 ๑๐ นางพิมล  จิระวิทยาบุญ 

 ๑๑ นางสุนีย  ตะปนตา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 ๑ นายไกรศร  พรหมหาญ 

 ๒ นายขยาย  ทองหนูนุย 

 ๓ นายจักรพันธ  มวงย้ิม 

 ๔ นายชัชนรินทน  ชัชวงศุวาลย 

 ๕ นายธนิต  แสงวิสุทธิ์ 

 ๖ นายธวัชชัย  หนูวรรณ 

 ๗ นายธีระศักดิ์  วิรัตนเสรีกุล 

 ๘ นายปรานต  ดิลกคุณากุล 

 ๙ นายพงศภัค  เอียบสกุล 

 ๑๐ นายพงศสันต  ดําคํา 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  พศวัต  คุระวรรณ 

 ๑๒ นายภาณุวรรณ  รามศรี 

 ๑๓ นายระบิล  ทองนาค 

 ๑๔ นายวรพจน  ทรัพยเกิด 

 ๑๕ นายวัธนทัย  ชูชื่น 

 ๑๖ นายวีระ  เกตุประกอบ 

 ๑๗ นายสิทธิศักดิ์  เงินหนู 

 ๑๘ นายเสงี่ยม  ตําราเรียง 

 ๑๙ นายเสริมศักดิ์  ทองมีเอียด 

 ๒๐ นายอุกกฤต  สตภูมินทร 

 ๒๑ นายเอกชัย  ชาวนา 

 ๒๒ นางขอดี้เยาะ  พรชัย 

 ๒๓ นางวีณา  หนูย้ิม 

 ๒๔ นางสมจิตร  สัญศรีเมือง 

 ๒๕ นางสุมนา  ขจรวัฒนากุล 

กรมทรัพยากรธรณี 

 ๑ นายทินกร  ทาทอง 

 ๒ นายภาสวิชญ  จุลมูล 

 ๓ นายแมนรัตน  พุทไซสง 

 ๔ นายรณธี  สีแกว 

 ๕ นายศักดา  ขุนดี 

 ๖ นายสมชาย  ศรัณยพรสิริ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗ นายอุมลชัย  แพรสมบูรณ 

 ๘ นายเอกชัย  ครุฑโยธิน 

 ๙ นางสาวจุฬาณี  โกวิทยา 

 ๑๐ นางบารียะห  เกตุพุก 

 ๑๑ นางพันธทิพยพา  ฉวีจันทร 

 ๑๒ นางสาวพิกุลทอง  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๓ นางวิจิตรา  วงศใหญ 

 ๑๔ นางสุรีย  ธีระรังสิกุล 

กรมทรัพยากรน้าํ 

 ๑ นายกฤช  ศิริวัฒนกุล 

 ๒ นายกําธร  จิตไชยรักษ 

 ๓ นายกําพล  ปอสูงเนิน 

 ๔ นายกิตติ  จันทรสอง 

 ๕ นายกิตติพงษ  อุไรรัตน 

 ๖ นายเกรียงไกร  ทองหวาน 

 ๗ นายคุณัชญ  มาลีหวล 

 ๘ นายจรูญ  ชุมแกน 

 ๙ นายจะโรจน  รัตนอุไร 

 ๑๐ นายจีระพัฒน  ทองคล่ีวรดํารง 

 ๑๑ นายฉลอง  โขงรัมย 

 ๑๒ นายชลกร  น้ําแกว 

 ๑๓ นายชวลิต  สุนันตา 

 ๑๔ นายชะโอด  รุงเรือง 

 ๑๕ นายชัยณรงค  กันกา 

 ๑๖ นายชัยณรงค  อุนกาศ 

 ๑๗ นายชัยรัตน  สุวัฒถิกุล 

 ๑๘ นายชาญชัย  ทองทวี 

 ๑๙ นายชุมพร  ผลานอย 

 ๒๐ นายชูศักดิ์  ทองจันทร 

 ๒๑ นายชูศักดิ์  บุญญานุกูลกิจ 

 ๒๒ นายเชาว  สวัสดิ์พุทรา 

 ๒๓ นายโชคชัย  ดวงคลาย 

 ๒๔ นายโชดก  ศิริรักษ 

 ๒๕ นายไชยณรงค  สุวีระวัฒนกิจ 

 ๒๖ นายณกฤษณ  โพธิพฤกษ 

 ๒๗ นายเดชา  ชวยนิล 

 ๒๘ นายเดโช  สุวรรณมุสิก 

 ๒๙ นายถนัด  มิตรเมือง 

 ๓๐ นายทนงศักดิ์  ออนปาน 

 ๓๑ นายทรงพล  สอนเพ็ง 

 ๓๒ นายทรงศักดิ์  ทรัพยมณี 

 ๓๓ นายทวิชชัย  มีระกูล 

 ๓๔ นายทองปกษ  หมองคําหมื่น 

 ๓๕ นายธเนศ  การพรอม 

 ๓๖ นายธวัชชัย  กุทอง 

 ๓๗ นายธวัชชัย  คชวิเชียร 

 ๓๘ นายธีรธวัช  เกล้ียงประไพ 

 ๓๙ นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์ 

 ๔๐ นายธีระเดช  คุรุวุฒิ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑ นายธีระวิทย  รัตนมณี 

 ๔๒ นายนพพันธ  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๓ นายนราพงษ  บุญชวย 

 ๔๔ นายนเรศ  ผดุงทรง 

 ๔๕ นายนเรศ  พูลผกา 

 ๔๖ นายนัจกร  จําปาวัน 

 ๔๗ นายนิกร  ชวยชาติ 

 ๔๘ นายนิคม  เมืองกาญ 

 ๔๙ นายนิทัศน  สุดดีพงษ 

 ๕๐ นายนิธิวรรธน  บุญคง 

 ๕๑ นายบรรจง  สตารัตน 

 ๕๒ นายบัญชา  บัวทอง 

 ๕๓ นายบันเทิง  สนทอง 

 ๕๔ นายบัลลังก  เพ่ิมสําราญ 

 ๕๕ นายบุญเพ่ิม  ทองรัตน 

 ๕๖ นายประกิจ  อุปะสัมปะกิจ 

 ๕๗ นายประยุค  ไชยพูน 

 ๕๘ นายประยุทธ  ไกรปราบ 

 ๕๙ นายประสพ  เต็มราม 

 ๖๐ นายประสาสน  แกวเมืองมูล 

 ๖๑ นายประสิทธิ์  เถลิงลาภ 

 ๖๒ นายปรีชา  กระจางลิขิต 

 ๖๓ นายปยะ  นวพันธุ 

 ๖๔ นายเผย  บุรีแสง 

 ๖๕ นายพงคศักดิ์  จุลสัตย 

 ๖๖ นายพงษเทพ  ลอมในเมือง 

 ๖๗ นายพรรณพ  แยมเกตุ 

 ๖๘ นายพสิษฐ  มุงดี 

 ๖๙ นายพอจิตต  ขันทอง 

 ๗๐ นายพัฒนา  วิจิตรพงษสกุล 

 ๗๑ นายพัฒศักดิ์  แกวชูแสง 

 ๗๒ นายพิเชษฐ  พรศรี 

 ๗๓ นายพิทยา  แกวสุข 

 ๗๔ นายพีรดนย  จันทรธีระวงศ 

 ๗๕ นายพีระพจน  ดวงอินทร 

 ๗๖ นายไพบูลย  บุญประดิษฐ 

 ๗๗ นายภาคิน  ธีระชีพ 

 ๗๘ นายมงคล  หลักเมือง 

 ๗๙ นายมนตรี  โภโค 

 ๘๐ นายมนตรี  ศรประสิทธิ ์

 ๘๑ นายมนัส  ใจจันทร 

 ๘๒ นายมานัด  ยงกําลัง 

 ๘๓ นายมิตรอรุณ  ศรีมูล 

 ๘๔ นายยุทธพงษ  สุขเพราะนา 

 ๘๕ นายรัฐศักดิ์  ถาแกว 

 ๘๖ นายรัดใด  แบนลี 

 ๘๗ นายรุงเรือง  ดีเหลือ 

 ๘๘ นายวราพงษ  ยะตา 

 ๘๙ นายวันวิไชย  ชูมี 

 ๙๐ นายวัลลภ  ธีรวัฒนสาร 

 ๙๑ นายวิจารณ  มานิจธรรมพงษ 

 ๙๒ นายวิเชียร  ทองเกษ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๓ นายวิเชียร  วงษเจริญ 

 ๙๔ นายวิณญา  แกวประดับ 

 ๙๕ นายวินัย  แกวพูลศรี 

 ๙๖ นายวินัย  สังขชัย 

 ๙๗ นายวิศิษฎ  สุขใส 

 ๙๘ นายวิสุทธิ์  ปาวงศ 

 ๙๙ นายวิสุทธิ์  ลีนิน 

 ๑๐๐ นายวีรยุทธ  ยุทธสูงเนิน 

 ๑๐๑ นายวีระพล  ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ 

 ๑๐๒ นายไวพจน  บุญหนุน 

 ๑๐๓ นายศรายุทธ  ผกามาศ 

 ๑๐๔ นายศิริชัย  ทรงกลดสกุล 

 ๑๐๕ นายสถาพร  เผาจินดา 

 ๑๐๖ นายสมชาย  จิระวาณิชยกุล 

 ๑๐๗ นายสมชาย  สังขนุน 

 ๑๐๘ นายสมบูรณ  ใจมอย 

 ๑๐๙ นายสมเพียร  คําผง 

 ๑๑๐ นายสมศักดิ์  แสนเปง 

 ๑๑๑ นายสมหวัง  วงศธรรม 

 ๑๑๒ นายสรชัช  สดุดี 

 ๑๑๓ นายสาโรจน  คงสิทธิ์ 

 ๑๑๔ นายสําเริง  ณรงคเดชา 

 ๑๑๕ นายสิทธิพร  สุมมาตย 

 ๑๑๖ นายสุธน  ชาวอุทัย 

 ๑๑๗ นายสุนทร  บัวสองสี 

 ๑๑๘ นายสุพัฒน  ศิริบุญเรือง 

 ๑๑๙ นายสุเมธ  สุขมาก 

 ๑๒๐ นายสุรัตน  ใจตรง 

 ๑๒๑ นายเสกสรรพ  จ๋ิวรี 

 ๑๒๒ นายเสริฐชัย  สุขสรอย 

 ๑๒๓ นายเสริม  หยงสตา 

 ๑๒๔ นายแสวง  คะเรียงรัมย 

 ๑๒๕ นายแหลมทอง  วรรณโก 

 ๑๒๖ นายอธิวัฒน  บุตรเพชร 

 ๑๒๗ นายอนันต  เพ็ชรหนู 

 ๑๒๘ นายอนันตชัย  บุงทอง 

 ๑๒๙ นายอนุสิทธิ์  ลาสอาด 

 ๑๓๐ นายอํานวย  พรมรส 

 ๑๓๑ นายอํานาจ  พลคณา 

 ๑๓๒ นายอิทิพล  พินิจกิจ 

 ๑๓๓ นายอุทิศ  สุขสานต 

 ๑๓๔ นายไอยเรศ  จันทรานุสรณ 

 ๑๓๕ นางกรวิภา  จุลเจริญ 

 ๑๓๖ นางกัลญาณี  เลิศเกษมสันต 

 ๑๓๗ นางสาวคณพิชญ  นามราช 

 ๑๓๘ นางจันทิรา  สุขศิวานันท 

 ๑๓๙ นางสาวฐิติชญาน  ศิลปเสถียรกิจ 

 ๑๔๐ นางสาวณัฐกาญจน  แซตั้ง 

 ๑๔๑ นางนงนุช  อานมณี 

 ๑๔๒ นางสาวพงษลัดดา  เทียนกริม 

 ๑๔๓ นางพรพรรณ  ฉลาดลํ้า 

 ๑๔๔ นางพัฒนนรี  เอี่ยมบัณฑิต 

 ๑๔๕ นางพัทธธีรา  เมฆชาง 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๖ นางพูลศรี  โกพัฒตา 

 ๑๔๗ นางรัตนา  สุขลาภวิทยาคุณ 

 ๑๔๘ นางรุงทิพา  ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ 

 ๑๔๙ นางลํายอง  เจริญชนม 

 ๑๕๐ นางสาววนิดา  พรหมวนิช 

 ๑๕๑ นางศศิธรณ  ขวัญจันทร 

 ๑๕๒ นางศิริพร  เศษแสงศรี 

 ๑๕๓ นางสถาพร  คุมสระพรหม 

 ๑๕๔ นางสมสิริ  แกวปราณี 

 ๑๕๕ นางสาวสยมพร  หทัยศานต 

 ๑๕๖ นางสวนัส  ภูมูลนา 

 ๑๕๗ นางสาวสายฝน  นิธิสารคุณธรรม 

 ๑๕๘ นางสาริสา  ตันติธนาพร 

 ๑๕๙ นางสาล่ี  สอนสําโรง 

 ๑๖๐ นางสาวสุกัญญา  สุขสมัย 

 ๑๖๑ นางสุจิตรา  อินเล็ก 

 ๑๖๒ นางหนูเพียร  ดวงนามน 

 ๑๖๓ นางอรวรรณ  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๑๖๔ นางอุษาวดี  ทันฉิมพลี 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

 ๑ นายอูทรัพย  ฤทธิรุจิ 

 ๒ นายสมโภชน  สิงหโต 

 ๓ นายสมคิด  แสงสุวรรณ 

 ๔ นายวิทยา  มีนิสัย 

 ๕ นายมนตรี  ปองสุข 

 ๖ นายพัฒนวิทย  จิตตพิทักษ 

 ๗ นายบรรจง  พรมจันทร 

 ๘ นายธีระพงศ  เมืองทอง 

 ๙ นายธีระ  ราชพัฒน 

 ๑๐ นายธัชกร  ปริญชยะกุล 

 ๑๑ นายณรงค  สมสมัย 

 ๑๒ นางสาวชะอุม  กุลบุตร 

 ๑๓ นางณธนภัทร  ดาราสิทธิ์ 

 ๑๔ นางสาวดวงมณี  จ่ันเพ่ิม 

 ๑๕ นางสาวปริวดา  จงนาทกลาง 

 ๑๖ นางสาวรัตนวดี  โกศล 

กรมปาไม 

 ๑ นายกมลชัย  เรืองศรี 

 ๒ นายกรกฏ  แกวออน   

 ๓ นายกรภัทร  ภูชยังกูร 

 ๔ นายกฤชวัฎ  รอดเนียม 

 ๕ นายกิตติพันธุ  รัตนวงค 

 ๖ นายโกวิท  คงมี 

 ๗ นายขรรคชัย  มุงแซกกลาง 

 ๘ นายจรัส  ย่ิงยงค   

 ๙ นายจิตรกร  สังขพิชัย 

 ๑๐ นายจีรวัฒน  ยูงมณีรัตน 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑ นายเจษฎา  พูลนวน 

 ๑๒ นายฉัตรชัย  แตงทรัพย 

 ๑๓ นายชัย  จันทราคณสกุล 

 ๑๔ นายชัยนาจ  ภูเพชร 

 ๑๕ นายชัยพร  พูลเพ่ิม 

 ๑๖ นายชัยวัฒน  กรุงไกรจักร 

 ๑๗ นายชานันท  แกวกลา 

 ๑๘ นายชิตพล  ศรีจันทร 

 ๑๙ นายเชษฐกิตติ์  ฉันทรัตนาคินทร 

 ๒๐ นายชํานาญ  จันคง 

 ๒๑ นายฐานันดร  หอมนาน 

 ๒๒ นายฐาวณัฐ  ดีโนนอด 

 ๒๓ นายฐิติกร  เงาะปก 

 ๒๔ นายฐิติสรรค  ทองทุม 

 ๒๕ นายณรณชัย  ชูสุวรรณ 

 ๒๖ นายปริญญา  วรรณศุภ 

 ๒๗ นายประเสริฐ  มาลาคํา 

 ๒๘ นายปญญวิชช  ออนละมัย 

 ๒๙ นายปยะ  พลพระ 

 ๓๐ นายพงศษา  เพ็งหน ู

 ๓๑ นายพนัส  เชื้อสะอาด 

 ๓๒ นายพิเชษฐ  ทองจันทรแกว 

 ๓๓ นายพิสิษฐ  สอนไว 

 ๓๔ นายพีระชัย  สุขเกื้อ 

 ๓๕ นายพูนสวัสดิ์  ภัทรอนันตนพ 

 ๓๖ นายไพโรจน  คําโถ 

 ๓๗ นายมงคล  อินมงคล 

 ๓๘ นายมังกร  แกวพรม 

 ๓๙ นายยุทธศักดิ์  กิตติบวรกุล 

 ๔๐ นายรังสิต  พูลศรี 

 ๔๑ นายรุง  คําโถ   

 ๔๒ นายรุงเพ็ชร  บรรเทา 

 ๔๓ นายเรวัตร  เวียงทอง 

 ๔๔ นายลิขิต  วงศวชิระนนท 

 ๔๕ นายวรวิทย  ไอยรากาญจนกุล 

 ๔๖ นายวรวุฒิ  โพธิแทน 

 ๔๗ นายวิทยา  ณวิพันธ 

 ๔๘ นายวินสันต  ชูตากแดด 

 ๔๙ นายวิวรรธน  มองเห็นทวีโชค 

 ๕๐ นายวิษณุ  ดํารงสัจจศิริ 

 ๕๑ นายดําเนิน  เดขสอน 

 ๕๒ นายทศพล  ทองเจริญ 

 ๕๓ นายทารซาน  ชาลีวงษ 

 ๕๔ นายเทอดธรรม  จักรนารายณ 

 ๕๕ นายเทียนชัย  ปรีดา 

 ๕๖ นายธงไชย  สุขแกว 

 ๕๗ นายธนพงศ  โพธิแทน 

 ๕๘ นายธนพงษ  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๕๙ นายธนพู  คุตตรานนท 

 ๖๐ นายธนรัตน  แปงใจ 

 ๖๑ นายธนวัฒน  พลพระ 

 ๖๒ นายธนิตย  ทวีชื่น 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๓ นายธวัชชัย  ปุริเกษม 

 ๖๔ นายธวัชชัย  หิตา 

 ๖๕ นายธานี  นิยมไทย 

 ๖๖ นายธีระพล  มีทองขาว 

 ๖๗ นายนันทชัย  ชมพูพล 

 ๖๘ นายนิกร  ศิรโรจนานนท 

 ๖๙ นายนิวัติ  มีวรรณสุขกุล 

 ๗๐ นายนฤเศรษฐ  แกวคง 

 ๗๑ นายบรรจบ  ชีพรับสุข 

 ๗๒ นายบันลือ  บินลอย 

 ๗๓ นายบุญสง  รองเดช 

 ๗๔ นายบุญเลิศ  สีมวง 

 ๗๕ นายวีรศักดิ์  ชูเชิด 

 ๗๖ นายวีรวัฒน  ประสมสุข 

 ๗๗ นายวีระ  อมรศักดิ์ชัย 

 ๗๘ นายวีระพงษ  ทองงอก 

 ๗๙ นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร 

 ๘๐ นายศราวุธ  มหานิล 

 ๘๑ นายศักร  แสนสุริยวงศ 

 ๘๒ นายสมพงษ  ฐิติโชติ 

 ๘๓ นายสมพร  สุขเกื้อ 

 ๘๔ นายสมศักดิ์  ตะเภา 

 ๘๕ นายสัมพันธ  พุฒดวง 

 ๘๖ นายเสกสรรค  สุนทรนาค 

 ๘๗ นายสุชาติ  ทิมแกม 

 ๘๘ นายสุเทพ  ศิริรัตน 

 ๘๙ นายสุภาพ  วงศดวง 

 ๙๐ นายสุรเชษฐ  ธรรมชัย 

 ๙๑ นายเสนห  แสนมูล 

 ๙๒ นายโสฬัสว  หวังการ 

 ๙๓ นายอภิสิทธิ์  เลิศการคาสุข   

 ๙๔ นายอัครพงษ  อําพิน 

 ๙๕ นายอาดีด  ชายกุล 

 ๙๖ นายเอกรัตน  พรหมศิริแสน 

 ๙๗ นางชนิลทิพย  วงศศรีวัฒนกุล 

 ๙๘ นางสาวชุลีกร  บัวเพ็ญ 

 ๙๙ นางสาวปาณิศา  ณัฏฐภูมิ 

 ๑๐๐ นางสาวพรทิพย  เกตุสมบูรณ 

 ๑๐๑ นางสาวพรทิพย  ปยะโชติ 

 ๑๐๒ นางสาวพัธญสรณ  แปนทอง 

 ๑๐๓ นางสาวพิมพนิภา  ระเริง 

 ๑๐๔ นางสาวมณีรัตน  สกุลศิรจิตร 

 ๑๐๕ นางสาววรนุช  เอมมาโนชญ 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายประภาสสิทธิ์  ศิริโพธิ์ 

 ๒ นายพีรพงษ  สุนทรเดชะ 

 ๓ นางกัญญา  สํานองคํา 

 ๔ นางจินดารัตน  เรืองโชติวิทย 

 ๕ นางภัสสร  โลหจินดา 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

 ๑ นายกรกช  หวังสุด 

 ๒ นายกอบชนม  พัชรพิมล 

 ๓ นายกําพร  เครือวัฒนเวช 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  กลกิจวิวัฒนกุล 

 ๕ นายโกศล  สุวรรณเนตร 

 ๖ นายโกสิทธิ์  นิลรัตน 

 ๗ นายไกรรัตน  เอี่ยมอําไพ 

 ๘ นายขนบ  จันทรเพ็ญ 

 ๙ นายคํานึง  โชติกูล 

 ๑๐ นายจรัญ  สามงามเขียว 

 ๑๑ นายจรุง  ล้ิมฉุน 

 ๑๒ นายจักกฤช  สิงหธนสาร 

 ๑๓ นายจํานง  กลายเจริญ 

 ๑๔ นายจํานงค  ทองสงฆ 

 ๑๕ นายจําลอง  พัดชู 

 ๑๖ นายจิณณะ  สามศรี 

 ๑๗ นายจีระวัฒน  ทองคงหาญ 

 ๑๘ นายเจริญ  เมฆตรง 

 ๑๙ นายชริน  เซงลอยเล่ือน 

 ๒๐ นายชะนะ  ชูขํา 

 ๒๑ นายชัยพร  ชัยยศ 

 ๒๒ นายชัยพร  ไทยกิ่ง 

 ๒๓ นายชัยพฤกษ  ภูสีฤทธิ์ 

 ๒๔ นายชัยพิชิต  สอนสมนึก 

 ๒๕ นายชัยวัฒน  โพธิ์แจง 

 ๒๖ นายชัยสิทธิ์  ศรีระดา 

 ๒๗ นายชาญณรงค  สุนาโท 

 ๒๘ นายชาญยุทธ  ขันตี 

 ๒๙ นายชํานาญ  สมฤทธิ์ 

 ๓๐ นายชูเกียรติ  ดอกเข็ม 

 ๓๑ นายฐานันดร  พรมมณี 

 ๓๒ นายฐิติกร  มณฑา 

 ๓๓ นายฐิติพงษ  ถาวงกลาง 

 ๓๔ นายฐิติรัช  ศรีหามี 

 ๓๕ นายฐิติวัตร  ประทุมมา 

 ๓๖ นายฑิตศักดิ์  สุริยาชัยวัฒนะ 

 ๓๗ นายฑีฆาวุฒิ  ศรีบุรินทร 

 ๓๘ นายณัฐ  โกงเกษร 

 ๓๙ นายณัฐพล  บุญลวน 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  นิลวิเชียร 

 ๔๑ นายณัฐวุฒิ  ประยูรทอง 

 ๔๒ นายดนัยณัฐ  ธิเขียว 

 ๔๓ นายถาวร  สุทธิชื่น 

 ๔๔ นายทรงเกียรติ  ตาตะยานนท 

 ๔๕ นายทรงคุณ  ดาลัดกวิน 

 ๔๖ นายทรงพล  ขวัญเมือง 

 ๔๗ นายทวีศิลป  สงยัง 

 ๔๘ นายทศพร  รักจันทร 

 ๔๙ นายทศพร  สถิรรัตน 

 ๕๐ นายเทอดไทย  ขวัญทอง 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นายเทอดศักดิ์  หมอมนต 

 ๕๒ นายธงไชย  ราชบัวขาว 

 ๕๓ นายธนรัตน  อุปนันไชย 

 ๕๔ นายธนสาร  บุญประคอง 

 ๕๕ นายธนากร  รักธรรม 

 ๕๖ นายธนารักษ  ประภักดี 

 ๕๗ นายธนิศ  จันทะเดช 

 ๕๘ นายธรรมศิษฐ  ชารู 

 ๕๙ นายธราธร  แกวพลับ 

 ๖๐ นายธวัชชัย  กิจนิเทศ 

 ๖๑ นายธวัชชัย  ธนะโรจนรุงเรือง 

 ๖๒ นายธวัชชัย  เพชระบูรณิน 

 ๖๓ นายธัญชยุด  ศรีมวง 

 ๖๔ นายธิติพล  ดวงแกว 

 ๖๕ นายธีรชาติ  เปยประดิษฐ 

 ๖๖ นายธีรยุทธ  นาคเกล้ียง 

 ๖๗ นายธีรยุทธ  ส่ังสอน 

 ๖๘ นายนพดล  ปราบหงษ 

 ๖๙ นายนริศรพงศ  ชํานาญบริรักษ 

 ๗๐ นายนฤรงค  ฉลอม 

 ๗๑ นายนิกร  แกวโมรา 

 ๗๒ นายนิวัติ  บุญมาวงศ 

 ๗๓ นายบุญยอด  พิศสุวรรณ 

 ๗๔ นายบุศรินทร  จินดาลัทธ 

 ๗๕ นายปทุม  พงศกรเฟองฟู 

 ๗๖ นายปพิชญ  สีขาว 

 ๗๗ นายประภาส  ขุนไชยรักษ 

 ๗๘ นายประสาน  เอียดสังข 

 ๗๙ นายประเสริฐ  ทองกุล 

 ๘๐ นายประเสริฐ  นกแยม 

 ๘๑ นายปรีชา  มณีรักษ 

 ๘๒ นายเผด็จ  พวงจําปา 

 ๘๓ นายพงศธร  พรอมขุนทด 

 ๘๔ นายพงศพยัคฆ  ศรียา 

 ๘๕ นายพรชัย  สิทธิเกษร 

 ๘๖ นายพรพิทักษ  ปญญารัตน 

 ๘๗ นายพริษฐ  นราสฤษฏกุล 

 ๘๘ นายพลวิวิทย  ล้ิมฉุน 

 ๘๙ นายพอดี  อินนุรักษ 

 ๙๐ นายพันธพงศ  คงแกว 

 ๙๑ นายพิทักษ  ย่ิงยง 

 ๙๒ นายพีรวัฒน  ดาโอะ 

 ๙๓ นายพีระภัทร  แสงดวง 

 ๙๔ นายพ่ึงบุญ  กันธิยาใจ 

 ๙๕ นายไพฑูร  ศิริยงค 

 ๙๖ นายภูริชวัน  บุษบก 

 ๙๗ นายมนูญ  พลปณชัยนุรักษ 

 ๙๘ นายมัญญา  นาคพน 

 ๙๙ นายมีศักดิ์  แกวกูล 

 ๑๐๐ นายยงยุทธ  โชติมงคล 

 ๑๐๑ นายรพีพล  สุขเอมโอษฐ 

 ๑๐๒ นายราเมศร  ธนูบรรพ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓ นายรุงโรจน  อัศวกุลธารินท 

 ๑๐๔ นายฤทธิชัย  พูลพนัง 

 ๑๐๕ นายฤทธิรงค  อรุณเดชาวัฒน 

 ๑๐๖ นายวชิรพัฒน  เอนกนวล 

 ๑๐๗ นายวรนันท  พันสนิท 

 ๑๐๘ นายวสันต  ภูพิชิต 

 ๑๐๙ นายวัชรพงศ  ลภัสมนพงศ 

 ๑๑๐ นายวัชรโสภณ  ยามโสภา 

 ๑๑๑ นายวัชรินทร  สงทิพย 

 ๑๑๒ นายวัฒนา  ศักดิ์ชูวงษ 

 ๑๑๓ นายวิฑูรย  สุทธาชัย 

 ๑๑๔ นายวิทยา  บุญชิต 

 ๑๑๕ นายวิบูลย  คําสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๖ นายวิวัฒน  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๑๗ นายวีระศักดิ์  ศรีสัจจัง 

 ๑๑๘ นายวุฒิพงษ  ชูสังราช 

 ๑๑๙ นายวุฒิพงษ  ศรีชวย 

 ๑๒๐ นายศรัทธา  กุนทอง 

 ๑๒๑ นายสมชาย  ศิริอุมากุล 

 ๑๒๒ นายสมบัติ  รุงแตงออน 

 ๑๒๓ นายสมบูรณ  พุทธวงศ 

 ๑๒๔ นายสมพงษ  ทาอุบล 

 ๑๒๕ นายสมศักดิ์  สันติสุรัตน 

 ๑๒๖ นายสราวุธ  แกวชวย 

 ๑๒๗ นายสราวุธ  อุเทนรัตน 

 ๑๒๘ นายสวรรค  สนธิ์พุก 

 ๑๒๙ นายสันติยศ  ครุยทอง 

 ๑๓๐ นายสาธิต  เขมะประสิทธิ์ 

 ๑๓๑ นายสาธิต  มากชิต 

 ๑๓๒ นายสิริเดช  ใจเดช 

 ๑๓๓ นายสุชาติ  มูลเมือง 

 ๑๓๔ นายสุทิน  ชํานาญแปน 

 ๑๓๕ นายสุเทพ  หาญใจ 

 ๑๓๖ นายสุธน  เวียงดาว 

 ๑๓๗ นายสุธรรม  เมฆทองหวาน 

 ๑๓๘ นายสุรวัชร  เปล่ียนปราณ 

 ๑๓๙ นายสุวพันธุ  ดํารงวุฒิ 

 ๑๔๐ นายอดิสร  เหมทานนท 

 ๑๔๑ นายอนันต  ขวัญมณี 

 ๑๔๒ นายอนุพงษ  อุนเรือน 

 ๑๔๓ นายอภิชาติ  แสงประดับ 

 ๑๔๔ นายอภิชาติ  การเกษ 

 ๑๔๕ นายอัครเดช  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๔๖ นายอัฐณวุฒิ  โชติกุล 

 ๑๔๗ นายอัมพร  ทองมี 

 ๑๔๘ นายอากรชัย  อวยพรชัยรัตน 

 ๑๔๙ นายเอกกมล  ลารังสิทธิ์ 

 ๑๕๐ นายเอกชัย  บัญญัติโลก 

 ๑๕๑ นายเอกชัย  แสนดี 

 ๑๕๒ นายเอกรินทร  ปณิธานะรักษ 

 ๑๕๓ นายโอฬาร  ฤกษรุจิพิมล 

 ๑๕๔ นางสาวกนกรักษ  ไกรสมจิตร 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๕ นางกรองแกว  ศรีพระราม 

 ๑๕๖ นางสาวจิรัชญ  นามคง 

 ๑๕๗ นางสาวฐิศา  สันโดษ 

 ๑๕๘ นางสาวธัชพร  บริสุทธิพันธุ 

 ๑๕๙ นางสาวนพรัตน  อินทรธงชัย 

 ๑๖๐ นางสาวบุญมา  ดีแสง 

 ๑๖๑ นางสาวปราณีต  บุญเพชรแกว 

 ๑๖๒ นางสาวปตยา  พันธวงศ 

 ๑๖๓ นางปทมา  ทิพรส 

 ๑๖๔ นางพรปวีณ  แสงแกว 

 ๑๖๕ นางสาวพรพิมล  สุภัคนิกร 

 ๑๖๖ นางพีรนุช  ดุลกูล  แคพเพลลา 

 ๑๖๗ นางวรอร  เจริญสุข 

 ๑๖๘ นางสิริลดา  ศิระปรีชา 

 ๑๖๙ นางสุทธาทิพย  ชอมะลิ 

 ๑๗๐ นางเสาวภา  ผองอําไพ 

 ๑๗๑ นางโสภา  ศิริไพพรรณ 

 ๑๗๒ นางอธิชา  นิลพฤกษ 

 ๑๗๓ นางอรทัย  เกิดแกว 

 ๑๗๔ นางสาวอรนุช  เกียรติวุฒิไกร 

 ๑๗๕ นางสาวอรพันธ  จิตตอารีกุล 

 ๑๗๖ นางอัจฉรา  หลิมวานิช 

 ๑๗๗ นางอัญชลี  ศรีเงินยวง 

 ๑๗๘ นางอัฎรางค  โพธิ์บุญ 

 ๑๗๙ นางสาวอารียา  ทองประยูร 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายธีระ  จันทรเพชร 

 ๒ นางสาวกมลทิพย  คงประเสริฐอมร 

 ๓ นางสาวกรพินธุ  พยัคฆประการณ 

 ๔ นางนฤดี  คณิตจินดา 

 ๕ นางสาวนันทนิชา  ศรีบาง 

 ๖ นางสาวพรรณธิณี  มีสัมฤทธิ์ 

 ๗ นางสาวพัชรศร  การัตน 

 ๘ นางสาวมัธยา  รักษาสัตย 

 ๙ นางสุรีรัตน  รุงเจริญ 

 ๑๐ นางสาวศิริรัตน  คงมนต 

 ๑๑ นางศิริวรรณ  ทับสุวรรณ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

๑  นายชาญณรงค  เขียวรุงเพ็ชร 

 


