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ลําดับ เครื่อง ลําดับใน (ตาย โอนไป ลาออก หมายเหตุ 

ราชฯ ราชกิจจา เมื่อ........)

1 จช. 1 นายกมล  เสาะก่าน ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

2 จช. 15 นายชาตรี  โพธิ์สองชัน้ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

3 จช. 16 นายเชาวรัตน ์ พรหมพระศร ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกษียณ 59

4 จช. 39 นายประเสริฐ  จันทร์ประสพพร ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

5 จช. 43 นายภัทรพล  สุบาริบูรณ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

6 จช. 38 นายประสงค์  ชูทอง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

7 จช. 7 นายเกษมสันต ์ กันธิยะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

8 จช. 24 นายทองคํา  แก้วใจมา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

9 จช. 26 นายทองพูล  หลงมะลิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

10 จช. 28 นายทองอินทร์  อุ่นนันกาศ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 59

11 จช. 32 นายนิเวศน ์ ดีปันเบ้า ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 60

12 จช. 37 นายประมวล  ฟ้าร่วน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เสียชีวิต 27/10/2560

13 จช. 83 นายสุนทร  ช่วยแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

14 จช. 93 นายอุดม  ประเสริฐ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

15 จช. 95 นายอุทัย  พยาเรือน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 60

16 จช. 97 นายอินทร์ศร  มั่งมี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

17 จช. 17 นายณัฐวุฒ ิ รัตนมณี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เกษียณ 60

18 จช. 78 นายสวัสดิ์  ปะมา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

19 จช. 11 นายจรูญ  สุวรรณประสงค์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

20 จช. 13 นายจําลอง  สุภาสอน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

21 จช. 66 นายสมชัย  เทพสุรินทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 เกษียณ 60

22 จช. 79 นายสาคร  คําโต๊ะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

23 จช. 82 นายสุขสวัสดิ์  โต๊ะพาน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

24 จช. 84 นายสุนทร  บังค่าย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

25 จช. 6 นายเกษม  อ่อนลมูล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 เกษียณ 59

26 จช. 21 นายทว ี จวงสาคร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

27 จช. 33 นายปฏิวัต ิ เรืองเจริญ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

28 จช. 41 นายพิษณุ  นวมเฟื่อง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

29 จช. 44 นายมนัส  แดงชาวนา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

30 จช. 46 นายมานพ  ทองอ่อน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 เกษียณ 59

31 จช. 48 นายยงยุทธ  คําติง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

32 จช. 61 นายวีระพันธ์  คงพันธ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

33 จช. 67 นายสมชาย  จันทขันธ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

34 จช. 69 นายสมชาย  เหรัญญะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

ชื่อ - สกุล สังกัด

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ.2560
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35 จช. 70 นายสมทราย  หาญจิตต์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

36 จช. 73 นายสมเพชร  โกอินต๊ะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

37 จช. 47 นายมานพ  เปรมจิตร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

38 จช. 51 นายวาสนา  พงษ์เพชร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

39 จช. 80 นายสายชล  หริ่งรอด ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

40 จช. 19 นายดิเรก  กวีกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

41 จช. 27 นายทองสา  พานกระดึง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

42 จช. 31 นายนิยม  ศรีบัวหลวง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

43 จช. 36 นายประจักษ ์ ภาจันทร์ลา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

44 จช. 40 นายปัญญา  โปร่งมณี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 เกษียณ 59

45 จช. 42 นายไพรวัน  สุขรมย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

46 จช. 50 นายวัน  พลพาลสังข์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

47 จช. 56 นายวิทยา  โกศรีวงศ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

48 จช. 59 นายวิลาศ  ศรีหะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

49 จช. 60 นายวีรศักดิ์  พลคํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ลาออก 13/06/2560

50 จช. 62 นายศรัณยพงศ์ วงศ์ธนวรรธน์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

51 จช. 86 นายสุรพล  อธิสุมงคล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

52 จช. 88 นายแสงทอง  รสปุง้ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

53 จช. 90 นายอรุณ  พลอาสา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

54 จช. 94 นายอดุลย ์ แสงขันธ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
ตัวสะกดที่ถูกคือ นาย

อดุลย ์ แสนขันธ์

55 จช. 45 นายมนัส  พิบูลย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

56 จช. 74 นายสมแพน  ร่ืนละรส ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

57 จช. 81 นายสําราญ  นัยกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

58 จช. 85 นายสุน ี ศิริบํารุง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

59 จช. 89 นายอดิศักดิ์  อํ่าศรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

60 จช. 8 นายเกษียร  โกสินทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

61 จช. 49 นายวสันต ์ สุวรรณกล่อม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

62 จช. 52 นายวิชา  รู้คุณ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 เกษียณ 60

63 จช. 25 นายทองทศ  กุลอึ้ง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

64 จช. 4 นายเกษม  คงทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

65 จช. 5 นายเกษม  สุระพงษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

66 จช. 10 นายจรัญ  ชูสม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

67 จช. 20 นายเดชา  นิยม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
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68 จช. 63 นายสนิท  บัวใหญ่ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

69 จช. 65 นายสมคิด  เจียวก๊ก ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

70 จช. 68 นายสมชาย  บัวแพ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 เกษียณ 59

71 จช. 77 นายสมหมาย  เมืองฉิม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

72 จช. 96 นายเอกมล  ทองคําชุม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

73 จช. 9 นายจงรักษ ์ ศิริภาพ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

74 จช. 14 นายเจริญ  อินทรสมบัติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

75 จช. 22 นายทว ี ทองหยู ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

76 จช. 23 นายทวีศักดิ์  เล่งอี้ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

77 จช. 30 นายธีรวัจน์  เชาวนะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

78 จช. 34 นายปฐมยา  ไทยราช ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 เกษียณ 60

79 จช. 35 นายประจวบ  มณีฉาย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

80 จช. 54 นายวิชิต  บุญสนิท ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

81 จช. 55 นายวิเชียร  พุฒนวล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

82 จช. 57 นายวิรัช  หน่อนาค ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

83 จช. 64 นายสมเกียรต ิ รัววิชา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

84 จช. 72 นายสมพงษ ์ คชภักดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

85 จช. 76 นายสมศักดิ์  จอมพล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

86 จช. 87 นายสุวิทย ์ กุมารน้อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

87 จช. 92 นายอํานาจ  สุวรรณฤทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

88 จช. 2 นายกระจ่าง  พันธุ์แก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

89 จช. 3 นายกอเดช  เกปัน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

90 จช. 12 นายจํานงค์  พรหมจันทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

91 จช. 18 นายดลเล๊าะ  ชูฉางหวาง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

92 จช. 29 นายทิม  ทองบุญยัง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 เกษียณ 59

93 จช. 53 นายวิชาญ  เพชรประดับ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

94 จช. 58 นายวิรัตน ์ พรหมแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

95 จช. 71 นายสมพงศ ์ พานิชย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 เกษียณ 60

96 จช. 75 นายสมมิตร  โชติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

97 จช. 91 นายอํานวย  สําราญศรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
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1 จม. 36 นายอาทิตย ์ ธรรมโม ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

2 จม. 4 นายฉัตรชัย  ประสงค์เงิน ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

3 จม. 12 นายประดิษฐ ์ กระจาดทอง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

4 จม. 20 นายวรวิทย์  ลงวุฒิ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

5 จม. 35 นายหิรัญ  เพชรมาก ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

6 จม. 16 นายไพโรจน ์ บุญประเสริฐ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

7 จม. 3 นายจีน  ลาดปาละ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 60

8 จม. 5 นายเฉลิม  เรืองศักดิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

9 จม. 31 นายสมบูรณ ์ เจริญเดช ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

10 จม. 37 นายอุทัย  สิธิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

11 จม. 13 นายประดิษฐ ์ เช้ือเมืองพาน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

12 จม. 19 นายยุทธภูม ิ อุ่นกาศ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

13 จม. 21 นายวิชัย  ศรีจันงาม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

14 จม. 24 นายสงบ  ไชยศรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

15 จม. 7 นายทรงพล  มาเพ้า ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

16 จม. 10 นายบุญธนา  ลุนไธสง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

17 จม. 22 นายวิชัย  เสนาธรรม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3

18 จม. 39 นางสาวนันทนา  ถาน้อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

19 จม. 9 นายธนัทชัย  ทิพย์บุรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

20 จม. 15 นายประมาณ  อุตกันภัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

21 จม. 23 นายวิเชียร  แสงอินทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

22 จม. 29 นายสมนึก  จันทร์ประดิษฐ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

23 จม. 1 นายกุศล  เพาะเจาะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

24 จม. 30 นายสมนึก  สว่างวงศ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

25 จม. 28 นายสมชาย  ทองคําใส ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

26 จม. 32 นายสมปอง  ยลสุข ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

27 จม. 27 นายสมควร  ทองจันทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

28 จม. 40 นางสาวยุพิน  สืบปรุ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

29 จม. 11 นายบุญธรรม  วิมลพักตร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

30 จม. 26 นายสมเกียรต ิ ชืน้เย็นดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 เสียชีวิต 21/03/2560

31 จม. 6 นายถวิล  สาดคล้า ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

32 จม. 14 นายประเดิม  ท้วมใหญ่ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
ตัวสะกดที่ถูกคือ นาย

ประเดิม  ใหญ่ท้วม

33 จม. 38 นางสาวญาณิศา  ฉิมมะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
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34 จม. 41 นางรัติกาล  ล่องสุวรรณ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

35 จม. 2 นายเกรียงศักดิ์  ขวัญดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

36 จม. 17 นายมนตรี  เพชรา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

37 จม. 18 นายมนัส  โพชนะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

38 จม. 8 นายทว ี สิทธิการ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 เกษียณ 59

39 จม. 25 นายสนอง  ราชรักษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

40 จม. 33 นายสําราญ  อ่าวลึกเหนือ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

41 จม. 34 นายสุนันท ์ รัตนธน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
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1 บช. 8 นายทองพูน  ชัยกิ่ง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

2 บช. 9 นายทองรัก  ถาวร ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 59

3 บช. 13 นายประเสริฐ  ไทยกิ่ง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

4 บช. 15 นายพิษณุ  กรกิ่ง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

5 บช. 35 นางสาวบุญส่ง  ช่วงฉิมพลี ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

6 บช. 36 นางสาวประคอง  ของกิ่ง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

7 บช. 40 นางสําราญ  วิริยพงศ์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

8 บช. 43 นางอัฑฒสร  ยอดทอง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

9 บช. 32 นางจําเรียง  เจริญรัตน์ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

10 บช. 10 นายทองสุข  แสนแล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 59

11 บช. 11 นายบัญชา  สักกะโต ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

12 บช. 16 นายมงคล  แสงหล้า ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

13 บช. 17 นายมานิตย์  คําวัง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกษียณ 59

14 บช. 19 นายวิชาญ  ดวงจันทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

15 บช. 7 นายเดชา  ศฤงคาร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

16 บช. 41 นางแสงอรุณ  ปานน้อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 เกษียณ 59

17 บช. 3 นายชัยพรรณ  ศรีสุนทร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

18 บช. 4 นายไชยวิทย ์ สุวรรณพงษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

19 บช. 6 นายดอกรัก  ทักษี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

20 บช. 21 นายสมชาย  วันอยู่ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

21 บช. 28 นายอังกูร  ยวงสุวรรณ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

22 บช. 30 นายอุทัย  สุขแดง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

23 บช. 42 นางอังคณา  เฉกแสงทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

24 บช. 5 นายณรงค์  เพ็ชรพิชัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

25 บช. 22 นายสวัสดิ์ชัย  ชูพรม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

ถอนรายชื่อ

เนื่องจากได้แล้ว

เมื่อปี 2557

26 บช. 37 นางประณิธิ  อินทบาล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

27 บช. 20 นายสมจิตร  ฤทธิปะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

28 บช. 29 นายอํานาจ  หินเทา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

29 บช. 31 นางขวัญเรือน  อัครศรีวร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

30 บช. 12 นายบุญธรรม  บุญมาก ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

31 บช. 14 นายพรชัย  เกษหอม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
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32 บช. 23 นายสุทิศ  จันทร์ดํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

33 บช. 26 นายเสกสรรค์  ถนอมชาติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

34 บช. 1 นายกฤช  จิตต์ประสงค์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

35 บช. 2 นายชัชพิสิฐ  สมานมิตร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 เกษียณ 60

36 บช. 18 นายวสันต ์ เริ่มกุลชัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

37 บช. 27 นายอโนทัย  เกษมสุขไพศาล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

38 บช. 25 นายสุริยา  ฤาชาฤทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

39 บช. 44 นางสาวอารีย์  จําชู ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

40 บช. 24 นายสุเทพ  มาลโรจน์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

41 บช. 33 นางจําลอง  เวชชูแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

42 บช. 34 นางจิรมาส  เบิกนา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

43 บช. 38 นางสาวละออง  เล่งอี้ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

44 บช. 39 นางละเอียด  พานิชกร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 เกษียณ 59


