
 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓ นายจรัล  กอนนาค 

 ๔ นายจิตรภาณุ  คุมอิ่ม 

 ๕ นายเชาวลิต  กฤชชาลีวงษ 

 ๖ นายณรงค  มหาชัย 

 ๗ นายณัชพล  กรณวงศ 

 ๘ นายเดชา  หาโสะ 

 ๙ นายทศพร  คีรีขันธ 

 ๑๐ นายธีระพงษ  สมคร 

 ๑๑ นายบรรจบ  ไวยธิรา 

 ๑๒ นายบรรลูญ  วิชาพร 

 ๑๓ นายประชา  ชวยพูนชู 

 ๑๔ นายประภาศ  มีสมบัติ 

 ๑๕ นายพยัคฆ  ปญจานารี 

 ๑๖ นายวรพงศ  ศรีสมบุญ 

 ๑๗ นายวันชัย  พรหมบุตร 

 ๑๘ นายวันชัย  สิงโต 

 ๑๙ นายวิทยา  รักราวี 

 ๒๐ นายวินัย  ศรีจันทร 

 ๒๑ นายวีรัญ  ทองรุช 

 ๒๒ นายสมคิด  ยศพิระ 

 ๒๓ นายสวิก  ขําขาว 

 ๒๔ นายสานนท  เกษหอม 

 ๒๕ นายสุพจน  อาหลี 

 ๒๖ นายเสมา  จิตรบํารุง 

 ๒๗ นายอดิศักดิ์  หวันสู 

 ๒๘ นายอํานาจ  ไมงาม 

 ๒๙ นางคําไข  ทาลุมพุก 

 ๓๐ นางสาวนภัสสร  ชูริบัตร 

 ๓๑ นางสุนัยพร  บุญเพ่ิม 

 ๓๒ นางสาวอรไพลิน  ขาหอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายบุญสนอง  วงษหาจักร

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายวิสุทธ  ถีราวุฒิ 

 ๒ นายอนาวินทร  แสงออน 

 ๓ นางสาวนุชรี  เกตุแกว 

กรมควบคุมมลพิษ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายประดิษฐ  พงษเพ็ญสวสัดิ์



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางรัตนา  ตรีนิตย  ๒ นางสาวสายหยุด  ใจปญญา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายชุมพล  ณ  ถลาง 

 ๒ นายไตรภพ  ทองมั่ง 

 ๓ นายมุตตาฟาร  เหมรา 

 ๔ นายวิรัตน  สินบุษกร 

 ๕ นายสมชาติ  เหี้ยมหาญ 

 ๖ นายสมพร  เทพรอด 

 ๗ นายสุพรรณ  นนทแกว 

 ๘ นางสาวมนตรา  เหมรา 

 ๙ นางวิจิตร  ทองทิพย 

กรมทรัพยากรธรณี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายประเสรฐิ  คุมไขน้าํ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสนิท  พุมมี

กรมทรัพยากรน้าํ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายเจียน  รอดสุข   

 ๒ นายถนอม  ลีสงา 

 ๓ นายธนกร  แสงสวาง 

 ๔ นายนิวัตร  จันทรัตน 

 ๕ นายประเสริฐ  ฤกษมวง 

 ๖ นายพิศาล  ผลสมหวัง 

 ๗ นายไพศาล  ทําเวียง 

 ๘ นายยืนยง  เชื้อสะอาด 

 ๙ นายวสันต  สุพรม 

 ๑๐ นายวิสุทธิ์  สุริยะภา 

 ๑๑ นายศักดิ์ศิทธิ์  แสงจันทร 

 ๑๒ นายศุภกร  ทองคํา 

 ๑๓ นายสมเกียรติ  พิเศษ 

 ๑๔ นายสมชาย  ชุมแจม 

 ๑๕ นายสมบัติ  อยูดี 

 ๑๖ นายสมหมาย  พันธจิต 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗ นายสมัคร  ปงจันตา 

 ๑๘ นายสวาง  ศิริมา 

 ๑๙ นายสันติ  บานศิลา 

 ๒๐ นายสํารวย  หมั่นบํารุง 

 ๒๑ นายสํารวล  มีเสน 

 ๒๒ นายสุรสิทธิ์  ธรรมประโชติ 

 ๒๓ นายเสถียร  ไชยทา 

 ๒๔ นายเสถียร  ยศมาก 

 ๒๕ นายอัครวัฒน  ธารฤทธิ์ทวีพร 

 ๒๖ นายอิทธิชัย  ไหมทิม 

 ๒๗ นายอินจันทร  อินตากูล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๐  ราย) 

 ๑ นายกัมพล  โกติ๊ด 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเสน 

 ๓ นายจําลอง  ทับแกว 

 ๔ นายจีระพรรณ  พรหมศิริ 

 ๕ นายฉลองเกียรติ  อ่ํากลาง 

 ๖ นายเฉลียว  ปล้ืม 

 ๗ นายชล  แสงบุญเรือง 

 ๘ นายชํานาญ  อวยสุข 

 ๙ นายดํารงค  สิตไทย 

 ๑๐ นายทนงศักดิ์  วิมานนท 

 ๑๑ นายทวีป  มั่นสุวรรณ 

 ๑๒ นายทวีศักดิ์  เอี่ยมสุขประเสริฐ 

 ๑๓ นายธีระพงษ  บัวหอม 

 ๑๔ นายนคร  ทองคําอน 

 ๑๕ นายนพดล  ดอกรังกูล 

 ๑๖ นายนุกูล  ธีรพร 

 ๑๗ นายบัญชา  บริรักษ 

 ๑๘ นายบุญเกิด  สุวรรณะ 

 ๑๙ นายประสิทธิ์  แกวชาลี 

 ๒๐ นายประเสริฐ  ประจันดุม 

 ๒๑ นายปราโมทย  สุภาจีน 

 ๒๒ นายปญญา  คอชากุล 

 ๒๓ นายเปา  แสนทอง 

 ๒๔ นายผดุงศักดิ์  อุตราชา 

 ๒๕ นายพนธกร  ศรีเดช 

 ๒๖ นายพิชิต  เดชสุภา 

 ๒๗ นายมนัส  คําวงษา 

 ๒๘ นายรณกร  โพธิรุกข 

 ๒๙ นายรัตน  มาลา 

 ๓๐ นายราย  จูสุก 

 ๓๑ นายเรวัต  วรรณชนะ 

 ๓๒ นายวสวัตติ์  กันธิยะ 

 ๓๓ นายวะรงค  พัฒนแชม 

 ๓๔ นายวิบูลย  พลใหม 

 ๓๕ นายวิโรจน  ชัยสิทธิ์ 

 ๓๖ นายศรายุธ  อามาตยเสนา 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗ นายสถิตย  แสนชา 

 ๓๘ นายสมเกียรติ  คําควร 

 ๓๙ นายสมจิต  มิตรสหะ 

 ๔๐ นายสาโรจน  คําตอง 

 ๔๑ นายสําเริง  ฉิมพัด 

 ๔๒ นายสําราญ  แสงกลา 

 ๔๓ นายสุชาติ  ชิดกระโทก 

 ๔๔ นายสุทธิชาติ  ลํามะยศ 

 ๔๕ นายสุพจน  บุญมาพรรณ 

 ๔๖ นายสุรพล  คํามาโต 

 ๔๗ นายสุริยันต  ออนมณี 

 ๔๘ นายสุวิท  ชูศรี 

 ๔๙ นายเสกสรรค  มูลครบุรี 

 ๕๐ นายหวา  งูทิพย   

 ๕๑ นายอดิศร  นวลศรี 

 ๕๒ นายอนุรักษ  ธานี 

 ๕๓ นายอมร  กลอมแกว 

 ๕๔ นายอํานวย  ใจงาม 

 ๕๕ นายอินทวน  เปนบุญ 

 ๕๖ นายอุบล  อุยจันทรภักดี 

 ๕๗ นางนพวรรณ  ทองคํา 

 ๕๘ นางสมนึก  เพ็ชรจํารัส 

 ๕๙ นางสโรชา  สุวรรณเสน 

 ๖๐ นางสาวสุคนธารัตน  กล่ินนุช 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายคําราม  โรจนหิรัญกุล 

 ๒ นายธนกฤต  สุวรรณพัฒน 

 ๓ นายนิวัตร  หงอกสิมมา 

 ๔ นายประภาส  เดชรัตน 

 ๕ นายประสพชัย  ใจธรรม 

 ๖ นายประสิทธิ์  ชมภูวิเศษ 

 ๗ นายสาธิต  สิงหสิทธิ์ 

 ๘ นางพรทิพย  ทศศะ 

 ๙ นางหนูกร  อัมพันธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางทัดสรวง  สุพรรณ

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  กิติราช 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ชีพเมืองปกษ 

 ๓ นายทองอยู  มุงพันกลาง 

 ๔ นายเทียบ  ตมกลาง 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕ นายธาณินทร  เอี่ยมสกุล 

 ๖ นายธํารง  ชูเอียด 

 ๗ นายนุกูล  คําสา 

 ๘ นายประทีป  คลายปกษี 

 ๙ นายประสิทธิ์  ยาทองไชย 

 ๑๐ นายปาลชัย  จบศรี 

 ๑๑ นายพิษณุ  โพธิ์สมบูรณ 

 ๑๒ นายพิษณุ  ศรีวรรณ 

 ๑๓ นายไพศาล  พรหมศรี 

 ๑๔ นายมานัส  โนจิตร 

 ๑๕ นายเรืองวิทย  เหลาอรรคะ 

 ๑๖ นายศิล  ออนคํา 

 ๑๗ นายสมบูรณ  เลาประเสริฐสุข 

 ๑๘ นายสมบูรณ  ศิริปรุ 

 ๑๙ นายสมภพ  เฉลยศาสตร 

 ๒๐ นายสวาท  พวกซื่อ 

 ๒๑ นายสวิต  กรประชา 

 ๒๒ นายสะเทื้อน  แจมศรี 

 ๒๓ นายสันติชัย  ไขกระโทก 

 ๒๔ นายสุกิจ  โพธิ์พิทยา 

 ๒๕ นายสุกิจ  อุทัยคํา 

 ๒๖ นายสุชาติ  วงษประยูร 

 ๒๗ นายสุทธินันท  ศรีวิพัฒน 

 ๒๘ นายอดิเรก  ริมใหม 

 ๒๙ นายอดิศักดิ์  อิ่มบุญสุ 

 ๓๐ นายอดุลย  ศรีลาภรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายธาตรี  ถิระประพันธ 

 ๒ นายบพิธ  วงศรัตนะชัย 

 ๓ นายบุญสม  คําแทน 

 ๔ นายสมนึก  หมื่นรัตน 

 ๕ นายสมอน  ไชยชนะ 

 ๖ นายสวัสดิ์  อิ่มพะเนาว 

 ๗ นายสุทิน  พานทอง 

 ๘ นายสุธินทร  ศรีจันทร 

 ๙ นางวรารัตน  สุวิมล 

กรมปาไม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  เสาะกาน 

 ๒ นายกระจาง  พันธุแกว 

 ๓ นายกอเดช  เกปน 

 ๔ นายเกษม  คงทอง 

 ๕ นายเกษม  สุระพงษ 

 ๖ นายเกษม  ออนลมูล 

 ๗ นายเกษมสันต  กันธิยะ 

 ๘ นายเกษียร  โกสินทร 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙ นายจงรักษ  ศิริภาพ 

 ๑๐ นายจรัญ  ชูสม 

 ๑๑ นายจรูญ  สุวรรณประสงค 

 ๑๒ นายจํานงค  พรหมจันทร 

 ๑๓ นายจําลอง  สุภาสอน 

 ๑๔ นายเจริญ  อินทรสมบัติ 

 ๑๕ นายชาตรี  โพธิ์สองชั้น 

 ๑๖ นายเชาวรัตน  พรหมพระศร 

 ๑๗ นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี 

 ๑๘ นายดลเลาะ  ชูฉางหวาง 

 ๑๙ นายดิเรก  กวีกุล 

 ๒๐ นายเดชา  นิยม 

 ๒๑ นายทวี  จวงสาคร 

 ๒๒ นายทวี  ทองหยู 

 ๒๓ นายทวีศักดิ์  เลงอี้ 

 ๒๔ นายทองคํา  แกวใจมา 

 ๒๕ นายทองทศ  กุลอึ้ง 

 ๒๖ นายทองพูล  หลงมะลิ 

 ๒๗ นายทองสา  พานกระดึง 

 ๒๘ นายทองอินทร  อุนนันกาศ 

 ๒๙ นายทิม  ทองบุญยัง 

 ๓๐ นายธีรวัจน  เชาวนะ 

 ๓๑ นายนิยม  ศรีบัวหลวง 

 ๓๒ นายนิเวศน  ดีปนเบา 

 ๓๓ นายปฏิวัติ  เรืองเจริญ 

 ๓๔ นายปฐมยา  ไทยราช 

 ๓๕ นายประจวบ  มณีฉาย 

 ๓๖ นายประจักษ  ภาจันทรลา 

 ๓๗ นายประมวล  ฟารวน 

 ๓๘ นายประสงค  ชูทอง 

 ๓๙ นายประเสริฐ  จันทรประสพพร 

 ๔๐ นายปญญา  โปรงมณี 

 ๔๑ นายพิษณุ  นวมเฟอง 

 ๔๒ นายไพรวัน  สุขรมย 

 ๔๓ นายภัทรพล  สุบาริบูรณ 

 ๔๔ นายมนัส  แดงชาวนา 

 ๔๕ นายมนัส  พิบูลย 

 ๔๖ นายมานพ  ทองออน 

 ๔๗ นายมานพ  เปรมจิตร 

 ๔๘ นายยงยุทธ  คําติง 

 ๔๙ นายวสันต  สุวรรณกลอม 

 ๕๐ นายวัน  พลพาลสังข 

 ๕๑ นายวาสนา  พงษเพชร 

 ๕๒ นายวิชา  รูคุณ 

 ๕๓ นายวิชาญ  เพชรประดับ 

 ๕๔ นายวิชิต  บุญสนิท 

 ๕๕ นายวิเชียร  พุฒนวล 

 ๕๖ นายวิทยา  โกศรีวงศ 

 ๕๗ นายวิรัช  หนอนาค 

 ๕๘ นายวิรัตน  พรหมแกว 

 ๕๙ นายวิลาศ  ศรีหะ 

 ๖๐ นายวีรศักดิ์  พลคํา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๑ นายวีระพันธ  คงพันธ 

 ๖๒ นายศรัณยพงศ วงศธนวรรธน 

 ๖๓ นายสนิท  บัวใหญ 

 ๖๔ นายสมเกียรติ  รัววิชา 

 ๖๕ นายสมคิด  เจียวกก 

 ๖๖ นายสมชัย  เทพสุรินทร 

 ๖๗ นายสมชาย  จันทขันธ 

 ๖๘ นายสมชาย  บัวแพ 

 ๖๙ นายสมชาย  เหรัญญะ 

 ๗๐ นายสมทราย  หาญจิตต 

 ๗๑ นายสมพงศ  พานิชย 

 ๗๒ นายสมพงษ  คชภักดี 

 ๗๓ นายสมเพชร  โกอินตะ 

 ๗๔ นายสมแพน  รื่นละรส 

 ๗๕ นายสมมิตร  โชติ 

 ๗๖ นายสมศักดิ์  จอมพล 

 ๗๗ นายสมหมาย  เมืองฉิม 

 ๗๘ นายสวัสดิ์  ปะมา 

 ๗๙ นายสาคร  คําโตะ 

 ๘๐ นายสายชล  หริ่งรอด 

 ๘๑ นายสําราญ  นัยกุล 

 ๘๒ นายสุขสวัสดิ์  โตะพาน 

 ๘๓ นายสุนทร  ชวยแกว 

 ๘๔ นายสุนทร  บังคาย 

 ๘๕ นายสุนี  ศิริบํารุง 

 ๘๖ นายสุรพล  อธิสุมงคล 

 ๘๗ นายสุวิทย  กุมารนอย 

 ๘๘ นายแสงทอง  รสปุง 

 ๘๙ นายอดิศักดิ์  อ่ําศรี 

 ๙๐ นายอรุณ  พลอาสา 

 ๙๑ นายอํานวย  สําราญศรี 

 ๙๒ นายอํานาจ  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๙๓ นายอุดม  ประเสริฐ 

 ๙๔ นายอดุลย  แสงขันธ 

 ๙๕ นายอุทัย  พยาเรือน 

 ๙๖ นายเอกมล  ทองคําชุม 

 ๙๗ นายอินทรศร  มั่งมี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายกุศล  เพาะเจาะ 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ขวัญดี 

 ๓ นายจีน  ลาดปาละ 

 ๔ นายฉัตรชัย  ประสงคเงิน 

 ๕ นายเฉลิม  เรืองศักดิ์ 

 ๖ นายถวิล  สาดคลา 

 ๗ นายทรงพล  มาเพา 

 ๘ นายทวี  สิทธิการ 

 ๙ นายธนัทชัย  ทิพยบุรี 

 ๑๐ นายบุญธนา  ลุนไธสง 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑ นายบุญธรรม  วิมลพักตร 

 ๑๒ นายประดิษฐ  กระจาดทอง 

 ๑๓ นายประดิษฐ  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๔ นายประเดิม  ทวมใหญ 

 ๑๕ นายประมาณ  อุตกันภัย 

 ๑๖ นายไพโรจน  บุญประเสริฐ 

 ๑๗ นายมนตรี  เพชรา 

 ๑๘ นายมนัส  โพชนะ 

 ๑๙ นายยุทธภูมิ  อุนกาศ 

 ๒๐ นายวรวิทย  ลงวุฒิ 

 ๒๑ นายวิชัย  ศรีจันงาม 

 ๒๒ นายวิชัย  เสนาธรรม 

 ๒๓ นายวิเชียร  แสงอินทร 

 ๒๔ นายสงบ  ไชยศรี 

 ๒๕ นายสนอง  ราชรักษ 

 ๒๖ นายสมเกียรติ  ชื้นเย็นดี 

 ๒๗ นายสมควร  ทองจันทร 

 ๒๘ นายสมชาย  ทองคําใส 

 ๒๙ นายสมนึก  จันทรประดิษฐ 

 ๓๐ นายสมนึก  สวางวงศ 

 ๓๑ นายสมบูรณ  เจริญเดช 

 ๓๒ นายสมปอง  ยลสุข 

 ๓๓ นายสําราญ  อาวลึกเหนือ 

 ๓๔ นายสุนันท  รัตนธน 

 ๓๕ นายหิรัญ  เพชรมาก 

 ๓๖ นายอาทิตย  ธรรมโม 

 ๓๗ นายอุทัย  สิธิ 

 ๓๘ นางสาวญาณิศา  ฉิมมะ 

 ๓๙ นางสาวนันทนา  ถานอย 

 ๔๐ นางสาวยุพิน  สืบปรุ 

 ๔๑ นางรัติกาล  ลองสุวรรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายกฤช  จิตตประสงค 

 ๒ นายชัชพิสิฐ  สมานมิตร 

 ๓ นายชัยพรรณ  ศรีสุนทร 

 ๔ นายไชยวิทย  สุวรรณพงษ 

 ๕ นายณรงค  เพ็ชรพิชัย 

 ๖ นายดอกรัก  ทักษี 

 ๗ นายเดชา  ศฤงคาร 

 ๘ นายทองพูน  ชัยกิ่ง 

 ๙ นายทองรัก  ถาวร 

 ๑๐ นายทองสุข  แสนแล 

 ๑๑ นายบัญชา  สักกะโต 

 ๑๒ นายบุญธรรม  บุญมาก 

 ๑๓ นายประเสริฐ  ไทยกิ่ง 

 ๑๔ นายพรชัย  เกษหอม 

 ๑๕ นายพิษณุ  กรกิ่ง 

 ๑๖ นายมงคล  แสงหลา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗ นายมานิตย  คําวัง 

 ๑๘ นายวสันต  เริ่มกุลชัย 

 ๑๙ นายวิชาญ  ดวงจันทร 

 ๒๐ นายสมจิตร  ฤทธิปะ 

 ๒๑ นายสมชาย  วันอยู 

 ๒๒ นายสวัสดิ์ชัย  ชูพรม 

 ๒๓ นายสุทิศ  จันทรดํา 

 ๒๔ นายสุเทพ  มาลโรจน 

 ๒๕ นายสุริยา  ฤาชาฤทธิ์ 

 ๒๖ นายเสกสรรค  ถนอมชาติ 

 ๒๗ นายอโนทัย  เกษมสุขไพศาล 

 ๒๘ นายอังกูร  ยวงสุวรรณ 

 ๒๙ นายอํานาจ  หินเทา 

 ๓๐ นายอุทัย  สุขแดง 

 ๓๑ นางขวัญเรือน  อัครศรีวร 

 ๓๒ นางจําเรียง  เจริญรัตน 

 ๓๓ นางจําลอง  เวชชูแกว 

 ๓๔ นางจิรมาส  เบิกนา 

 ๓๕ นางสาวบุญสง  ชวงฉิมพลี 

 ๓๖ นางสาวประคอง  ของกิ่ง 

 ๓๗ นางประณิธิ  อินทบาล 

 ๓๘ นางสาวละออง  เลงอี้ 

 ๓๙ นางละเอียด  พานิชกร 

 ๔๐ นางสําราญ  วิริยพงศ 

 ๔๑ นางแสงอรุณ  ปานนอย 

 ๔๒ นางอังคณา  เฉกแสงทอง 

 ๔๓ นางอัฑฒสร  ยอดทอง 

 ๔๔ นางสาวอารีย  จําชู 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวสุนทรา  รอดคลองตัน

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายชื่น  เสาะแสวง 

 ๒ นายชัชชัย  โอมแกว 

 ๓ นายยรรยง  ชูจุย 

 ๔ นายรอม  กฤษเนตร 

 ๕ นายศักดา  บุนนาค 

 ๖ นายสมภาพ  ดวงศิลป 

 ๗ นายสินชัย  ประสานสี 

 ๘ นางสาวชอผกา  พานทอง 

 ๙ นางทัศนีย  สุนสวัสดิ์ 

 ๑๐ นางสาวพิไลวรรณ  เหลืองแดง 

 ๑๑ นางสาวพัฒณี  แสนเกษม 

 ๑๒ นางสาวรจนา  ไกรกล่ิน 

 ๑๓ นางสาวรัชนี  ศรีสรวย 

 ๑๔ นางสาววยิะดา  จูฑะพุทธิ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕ นางวัลภา  ทวีสิน 

 ๑๖ นางศิริพร  ตลอดไชสงค 

 ๑๗ นางสาวศิริกุล  ดิษฐเจริญ 

 ๑๘ นางสาวแสงเดือน  กลีบโกมุท 

 ๑๙ นางสุนันท  ชูเดช 

 ๒๐ นางสมศรี  ประชุมรัตน 

 ๒๑ นางสรอย  เณรชู 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐๑  ราย) 

 ๑ นายกองเกียรติ  ไชยนะ 

 ๒ นายกาย  ปุมตะมะ 

 ๓ นายกิตติชัย  ภูเจริญ 

 ๔ นายกิตติมศักดิ์  ธนภัทรวโรดม 

 ๕ นายกิติพงษ  จินวรรณ 

 ๖ นายเกษม  แสงเมือง 

 ๗ นายคณาวุฒิ  เพชรลํ้า 

 ๘ นายคําพอง  พรหมโลก 

 ๙ นายคํารณ  มวงชื่น 

 ๑๐ นายจงรัก  อนันตศักดิ์ 

 ๑๑ นายจตุรงค  บุญจันทร 

 ๑๒ นายจรัส  หวานเสง 

 ๑๓ นายจรูญ  เปปะตัง 

 ๑๔ นายจอมพจน  ธาตุประเสริฐ 

 ๑๕ นายจักรเพชร  ชมภูพันธ 

 ๑๖ นายจําเนียร  ดุมอุดม 

 ๑๗ นายจําเนียร  หมวกสันเทียะ 

 ๑๘ นายจําเปน  ผอมภักดี 

 ๑๙ นายจํารัส  ทองแกวเกิด 

 ๒๐ นายจําเริญ  ขันเพ็ชร 

 ๒๑ นายจําลอง  กุญชร 

 ๒๒ นายจําลอง  สิงหรักษ 

 ๒๓ นายเจริญ  กาติ๊บ 

 ๒๔ นายชลอ  เดือนแรม 

 ๒๕ นายชัยพร  มูลธิ 

 ๒๖ นายชาญ  กองแกว 

 ๒๗ นายชํานาญศิลป  ทองพูน 

 ๒๘ นายชิตพล  ใยพันธ 

 ๒๙ นายเชตชัย  สุวรรณรัตน 

 ๓๐ นายณรงค  แกวเสน 

 ๓๑ นายณัฐภูมิ  บุตรน้ําเพชร 

 ๓๒ นายณัฐวัฒน  จวบจันทรผล 

 ๓๓ นายดนกอเดช  พันชู 

 ๓๔ นายดวงจันทร  พรมเวียง 

 ๓๕ นายดอกรักษ  ทัพพลี 

 ๓๖ นายเดชธนา  นระแสน 

 ๓๗ นายแดง  สุวัฒนะ 

 ๓๘ นายทวี  คํามานิตย 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙ นายทวีศักดิ์  อธิสุมงคล 

 ๔๐ นายทองชุบ  เชื้อสมุทร 

 ๔๑ นายทองใบ  คําวาโย 

 ๔๒ นายทองสุก  บุดดี 

 ๔๓ นายทองใส  อัศวภูมิ 

 ๔๔ นายทักษิไณย  อินทรรัสมี 

 ๔๕ นายเทวรรณ  อุรีรักษ 

 ๔๖ นายธนชน  ไชยวรรณ 

 ๔๗ นายธนากร  หงสพันธ 

 ๔๘ นายธนิน  อินทรทอง 

 ๔๙ นายธรรมรัตน  หาทูล 

 ๕๐ นายธวัชชัย  เกล้ียงเมือง 

 ๕๑ นายนพดล  สุแกว 

 ๕๒ นายนอย  ชูชวย 

 ๕๓ นายนิด  ขวัญแควน 

 ๕๔ นายนิรันดร  คําสินธุ 

 ๕๕ นายนิรันดร  อุดสม 

 ๕๖ นายบดินทร  คํามั่น 

 ๕๗ นายบรรเทิง  สินไชย 

 ๕๘ นายบรรหาร  อินทรักษ 

 ๕๙ นายบุญมี  แสนโภชน 

 ๖๐ นายบุญยัง  เกงการทํา 

 ๖๑ นายบุญยัง  เกงการทํา 

 ๖๒ นายบุญเลิศ  เกิดบัวทอง 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  เกิดบัวทอง 

 ๖๔ นายบุญให  เอียดสกุล 

 ๖๕ นายบุญให  เอียดสกุล 

 ๖๖ นายปรณต  บัวเอี่ยม 

 ๖๗ นายปรณต  บัวเอี่ยม 

 ๖๘ นายประชุม  นุชพันธ 

 ๖๙ นายประชุม  นุชพันธ 

 ๗๐ นายประดิษฐ  บัวสระ 

 ๗๑ นายประดิษฐ  บัวสระ 

 ๗๒ นายประดิษฐ  มูลเอย 

 ๗๓ นายประดิษฐ  มูลเอย 

 ๗๔ นายประพันธ  วรรณสาร 

 ๗๕ นายประพันธ  วรรณสาร 

 ๗๖ นายประยุธ  ชามทอง 

 ๗๗ นายประยุธ  ชามทอง 

 ๗๘ นายประเวช  มะโนรถ 

 ๗๙ นายประเวช  มะโนรถ 

 ๘๐ นายประสพ  ชวยจันทร 

 ๘๑ นายประสพ  ชวยจันทร 

 ๘๒ นายประสพ  สุมมาตย 

 ๘๓ นายประสพ  สุมมาตย 

 ๘๔ นายประสาท  อนันต 

 ๘๕ นายประสาท  อนันต 

 ๘๖ นายประสิทธิ์  ภาสอน 

 ๘๗ นายประสิทธิ์  ภาสอน 

 ๘๘ นายปรีดา  เอมเปย 

 ๘๙ นายปรีดา  เอมเปย 

 ๙๐ นายปญญา  บุดดาคํา 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๑ นายปญญา  บุดดาคํา 

 ๙๒ นายผัดแกว  ตันอาย 

 ๙๓ นายผัดแกว  ตันอาย 

 ๙๔ นายพจน  ทรัพยสิน 

 ๙๕ นายพจน  ทรัพยสิน 

 ๙๖ นายพนม  ชางงา 

 ๙๗ นายพนม  ชางงา 

 ๙๘ นายพนม  เรืองเจริญ 

 ๙๙ นายพนม  เรืองเจริญ 

 ๑๐๐ นายพะเยาว  ปานโต 

 ๑๐๑ นายพะเยาว  ปานโต 

 ๑๐๒ นายพิทักษ  สิทธิศรี 

 ๑๐๓ นายพินิจ  ผิวนิล 

 ๑๐๔ นายพินิจ  ผิวนิล 

 ๑๐๕ นายพิพัฒน  อินตะผัด 

 ๑๐๖ นายพิพัฒน  อินตะผัด 

 ๑๐๗ นายพิภพ  พยัคฆ 

 ๑๐๘ นายพีรพล  คําอุดม 

 ๑๐๙ นายพีรพล  คําอุดม 

 ๑๑๐ นายพีระพงษ  สุพิชญ 

 ๑๑๑ นายไพบูลย  กอนแสง 

 ๑๑๒ นายไพบูลย  กอนแสง 

 ๑๑๓ นายไพบูลย  สวางชาติ 

 ๑๑๔ นายไพบูลย  สวางชาติ 

 ๑๑๕ นายไพโรจน  ผิวออน 

 ๑๑๖ นายไพโรจน  ผิวออน 

 ๑๑๗ นายภวังค  ชัยวินิจ 

 ๑๑๘ นายภวังค  ชัยวินิจ 

 ๑๑๙ นายภาษี  แสนโภชน 

 ๑๒๐ นายภาษี  แสนโภชน 

 ๑๒๑ นายมงคล  ใจตรง 

 ๑๒๒ นายมณฑล  ทองหอม 

 ๑๒๓ นายมนัส  ทับทิม 

 ๑๒๔ นายมนิด  เพชรกันหา 

 ๑๒๕ นายมนูญ  สุวรรณชาตรี 

 ๑๒๖ นายมังกรทอง  ทูลพุทธา 

 ๑๒๗ นายยงยุทธ  ศรีจันทร 

 ๑๒๘ นายยุทธพงษ  วงควาด 

 ๑๒๙ นายราเชน  ลานตระกูล 

 ๑๓๐ นายเรืองเดช  เจริญเกียรติ 

 ๑๓๑ นายเรืองฤทธิ์  ปนโน 

 ๑๓๒ นายลําไพ  ศรีเทียวไทย 

 ๑๓๓ นายวันชัย  กันจะลา 

 ๑๓๔ นายวันชัย  ฟองจันทร 

 ๑๓๕ นายวิจิตร  สิมมา 

 ๑๓๖ นายวิชาญ  หมื่นหนู 

 ๑๓๗ นายวิเชียร  แกวกุลฑล 

 ๑๓๘ นายวิเชียร  นุชนาฏ 

 ๑๓๙ นายวิทย  ชุมภู 

 ๑๔๐ นายวิทยา  บุญมาดํา 

 ๑๔๑ นายวินัย  เพียแกว 

 ๑๔๒ นายศิริวัฒน  ทองเปย 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๓ นายศิลปชัย  สัจจาสังข 

 ๑๔๔ นายสงัด  คสิเม 

 ๑๔๕ นายสงา  อุตราช 

 ๑๔๖ นายสถิตพันธ  อินฤดี 

 ๑๔๗ นายสนอง  ธรรมเกษร 

 ๑๔๘ นายสนิท  ศรีสุราช 

 ๑๔๙ นายสมเกิด  คําปาน 

 ๑๕๐ นายสมคิด  ปานเหลือง 

 ๑๕๑ นายสมคิด  มะณี 

 ๑๕๒ นายสมชาย  อรุณเนตร 

 ๑๕๓ นายสมชาย  พลอยแดง 

 ๑๕๔ นายสมบัติ  คําทิพย 

 ๑๕๕ นายสมบัติ  อักษรณรงค 

 ๑๕๖ นายสมพร  ไชยกาล 

 ๑๕๗ นายสมพร  ยืนยง 

 ๑๕๘ นายสมศักดิ์  ฤทธิ์กระจาง 

 ๑๕๙ นายสมหมาย  ยาจุลทร 

 ๑๖๐ นายสมหมาย  โสภี 

 ๑๖๑ นายสมหวัง  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๖๒ นายสมัย  หอมสิงหทอง 

 ๑๖๓ นายสมาน  ปญญา 

 ๑๖๔ นายสรศักดิ์  ศิลา 

 ๑๖๕ นายสฤษดิ์  ฉิมปอง 

 ๑๖๖ นายสวัสดิ์  ศรียาภัย 

 ๑๖๗ นายสวาง  ทองเทพ 

 ๑๖๘ นายสังขวร  สังขสุวรรณ 

 ๑๖๙ นายสําเนียง  ทาหิน 

 ๑๗๐ นายสุขเลิศ  เนมิราช 

 ๑๗๑ นายสุชาติ  จันทวงษ 

 ๑๗๒ นายสุเทพ  ศรีวัง 

 ๑๗๓ นายสุนทร  วังมา 

 ๑๗๔ นายสุพร  ชัยศรี 

 ๑๗๕ นายสุพร  ชูคง 

 ๑๗๖ นายสุพัด  จันทรตะ 

 ๑๗๗ นายสุพิน  พลไธสงค 

 ๑๗๘ นายสุมา  บัณฑิต 

 ๑๗๙ นายสุรชัย  เสนหนู 

 ๑๘๐ นายสุรชาติ  ภักมี 

 ๑๘๑ นายสุรพล  พ่ึงสวัสดิ์ 

 ๑๘๒ นายสุวรรณ  สุวรรณวงศ 

 ๑๘๓ นายสุวัฒน  เขมะชัยเวช 

 ๑๘๔ นายเสกสรรค  กุลดา 

 ๑๘๕ นายเสริมศักดิ์  สารสิทธิ์ 

 ๑๘๖ นายไสว  ไชยโยธา 

 ๑๘๗ นายหาญ  จันทรแสงสี 

 ๑๘๘ นายองอาจ  เลงอี้ 

 ๑๘๙ นายองอาจ  วงษตาคํา 

 ๑๙๐ นายอนันต  ชิปานันท 

 ๑๙๑ นายอนุชา  แนบพุดซา 

 ๑๙๒ นายอนุรักษ  สุรังษี 

 ๑๙๓ นายอมร  คุมรอบ 

 ๑๙๔ นายอัสสดา  เกื้อกากร 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๕ นายอาทิตย  เณรโต 

 ๑๙๖ นายอานุภาพ  เปยงเรือน 

 ๑๙๗ นายอารมณ  ศิริกุล 

 ๑๙๘ นายอาเหรน  อาหมัน 

 ๑๙๙ นายอินตา  ตานที 

 ๒๐๐ นายอินทร  คํามูล 

 ๒๐๑ นายอินสน  เจริญเดช 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘  ราย) 

 ๑ นายกิตติคุณ  ลวรรณวงศ 

 ๒ นายชะนะ  ศิริภัย 

 ๓ นายณรงค  วงษบําหรุ 

 ๔ นายดํารงค  ฤทธิ์ชวย 

 ๕ นายนิกร  ศรีธิ 

 ๖ นายบุญเทียม  คําสมุทร 

 ๗ นายบุญสง  ศรียศสมบัติ 

 ๘ นายประกิจ  แกนกุล 

 ๙ นายประดิษฐ  วงคสูน 

 ๑๐ นายผดุง  เตปนยะ 

 ๑๑ นายพงศศิริ  พันสําโรง 

 ๑๒ นายพนม  มีศรี 

 ๑๓ นายมูล  ปนลัง 

 ๑๔ นายวรวุฒิ  สัญญาวุฒิ 

 ๑๕ นายวสันต  ติ๊บหลา 

 ๑๖ นายวิชัย  เจริญ 

 ๑๗ นายวิรัตน  เรืองฮุย 

 ๑๘ นายสมบัติ  เดชะวงค 

 ๑๙ นายสมมุง  ทรงแกว 

 ๒๐ นายสัมพันธ  มีชูเกตุ 

 ๒๑ นายสานิตย  คลังทรัพย 

 ๒๒ นายสิงขร  หมื่นหาญ 

 ๒๓ นายสุจิน  สุนันตา 

 ๒๔ นายสุทัศน  ปะละใจ 

 ๒๕ นายสุภาพ  ใจมะโน 

 ๒๖ นายสุรพล  ยะสิทธิ์ 

 ๒๗ นายเสถียร  โพธา 

 ๒๘ นายอํานวย  ฝนคําอาย 

 ๒๙ นายอํานาจ  โพธิวรรณ 

 ๓๐ นายอุดร  ดอกพิกุล 

 ๓๑ นายเอกพจน  สุวรรณดี 

 ๓๒ นางสาวณัฐนันท  พูลประโยชน 

 ๓๓ นางธัญญภรณ  ไชยศรี 

 ๓๔ นางบุศรา  พุมพวง 

 ๓๕ นางสาวเพ็ชรลัดดา  ยอดคําปน 

 ๓๖ นางสาววันทนา  โสภาค 

 ๓๗ นางสุมาลี  นาคแดง 

 ๓๘ นางสาวอังคริสา  วงศประชาชัยทัต 

 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  จันทรลา 

 ๒ นายจ่ืน  วงศกา 

 ๓ นายชนิตว  สักเย็น 

 ๔ นายชลอ  อินทรตน 

 ๕ นายณรงค  สายคําพล 

 ๖ นายณัฐธนชัย  ใจหลัก 

 ๗ นายณัฐพันธ  ผาสิงห 

 ๘ นายเดชา  อานามวัฒน 

 ๙ นายถวัลย  แสวงผล 

 ๑๐ นายทองลวย  ชลพันธ 

 ๑๑ นายธงชัย  หอมสิงหทอง 

 ๑๒ นายธรรมศักดิ์  วงศหนอแกว 

 ๑๓ นายธีรวัฒน  วิริยะรัตนพร 

 ๑๔ นายนรินทร  ศิริมงคล 

 ๑๕ นายนุกูล  ดีอุดม 

 ๑๖ นายบัญชี  หวยทราย 

 ๑๗ นายบุญเลิศ  สอนดี 

 ๑๘ นายบุญศรี  นทีโสภา 

 ๑๙ นายบุญสง  ฟูฝน 

 ๒๐ นายบุญสง  หมื่นถา 

 ๒๑ นายบุญสม  สมแสน 

 ๒๒ นายประกาศ  แจมเสียง 

 ๒๓ นายประจบ  นุชสิน 

 ๒๔ นายประยงค  ถิ่นถาน 

 ๒๕ นายประเสริฐ  เสงี่ยมอยู 

 ๒๖ นายพงศกร  วรีรัตน 

 ๒๗ นายพรชัย  อินดีสี 

 ๒๘ นายพายุ  คําแจง 

 ๒๙ นายไพรวรรณ  นุนสง 

 ๓๐ นายภาณุพงศ  สมนึก 

 ๓๑ นายมวล  เขียวปอม 

 ๓๒ นายมานิตย  เครือรวบ 

 ๓๓ นายมีชัย  จันทบิล 

 ๓๔ นายรงคฤทธิ์  วงควาท 

 ๓๕ นายเรือง  เปงเสา 

 ๓๖ นายลาชัน  แกวดี 

 ๓๗ นายวิสูตร  ศรีสวรรค 

 ๓๘ นายเวก  แกวมุกดา 

 ๓๙ นายศักดิ์  แกวคุณเลิศ 

 ๔๐ นายสมเกียรติ  นุกูลกิจ 

 ๔๑ นายสมพร  การสมดี 

 ๔๒ นายสมศักดิ์  เครือคํา 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  โสมา 

 ๔๔ นายสํารวย  เทพทิพย 

 ๔๕ นายสํารวย  เทียนเทศ 

 ๔๖ นายสุชาติ  บุญเปล่ียน 

 ๔๗ นายสุทิน  วีระชาติ 

 ๔๘ นายสุเทียน  ถึงไชย 

 ๔๙ นายสุภาพ  ฦาชา 

 ๕๐ นายหนูแดง  แสงศิริ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นายหมึก  ไวทันยการ 

 ๕๒ นายอนัน  กันแยม 

 ๕๓ นายอนุรักษ  ปญญา 

 ๕๔ นายอนุรัช  เรืองสมบัติ 

 ๕๕ นางกิตติมา  หอตระกูล 

 ๕๖ นางกุมารี  เจริญมี 

 ๕๗ นางจงดี  สีสังข 

 ๕๘ นางจุไรรัตน  เรือนสอน 

 ๕๙ นางชารีย  กินยืน 

 ๖๐ นางติด  สมจิตร 

 ๖๑ นางทองลา  ดอกไมงาม 

 ๖๒ นางนงเยาว  เพชรประดับ 

 ๖๓ นางบัวของ  เผาเสรีพงษ 

 ๖๔ นางบัวผัน  โยพนัสสัก 

 ๖๕ นางพยอม  ศรัทธาธรรม 

 ๖๖ นางพัชรินทร  สอนไพบูลย 

 ๖๗ นางรัชนีวรรณ  นาคพูน 

 ๖๘ นางศรีน้ํา  ศะศิวนิชย 

 ๖๙ นางสาวสมใจ  คงเหมาะ 

 ๗๐ นางแสงเพียร  พิริยะวัฒน 

 ๗๑ นางสาวอวยพร  พลนาคู 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

กรมอตุุนิยมวิทยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายทวี  มะลิลา 

 ๒ นายบรรจง  แสวงเงิน 

 ๓ นายภูมิพัฒน  ฟองคํา 

 ๔ นายสุชิน  สืบเชื้อ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวิรตัน  บุญเพ็ชร 

สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนําโชค  ชุมพ่ึง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายถนอม  ประภารัตน 

 ๒ นายพัฒนพร  หนูสุด 

 ๓ นายวิทยา  เขมะชิต 


