
 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายจําลอง  วรรณโพธิ์ 

 ๒ นายนพภดล  จันทรสง 

 ๓ นางนภาพร  ทองเจริญวงศ 

 ๔ นายประพันธ  กาสุนันท 

 ๕ นายพรเทพ  ขุนชู 

 ๖ นายเพ่ิม  ไกรกลาง 

 ๗ นายไพฑูรย  ยางงาม 

 ๘ นายมนูญ  ศีลสมบูรณ 

 ๙ นายวิชัย  เฉลิมเมือง 

 ๑๐ นายศุภชัย  โบวสุวรรณ 

 ๑๑ นายสนั่น  ฆองก่ํา 

 ๑๒ นายสมหมาย  ศักดา 

 ๑๓ นายสมหมาย  อักษร 

 ๑๔ นายสําราญ  ดีเท่ียงธรรม 

 ๑๕ นายสิงหโต  คําจันแกว 

 ๑๖ นายสิทธิชัย  คําทะเนตร 

 ๑๗ นายสุทิม  จันทาเทพ 

 ๑๘ นายสุรินทร  ภูระยา 

 ๑๙ นายอนุกิจ  คลายเพชร 

 ๒๐ นายอิศเรศ  ดลประสิทธิ์ 

 ๒๑ นางสาวบุปผา  ตันเจริญ 

 ๒๒ นางโรม  ราชสีห 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายบุญธรรม  คําสอน 

 ๒ นายปรีชา  ขวานทอง 

 ๓ นางพรรณี  ตะวัน 

 ๔ นายวันชัย  มะโนอิ่ม 

 ๕ นายวีระศักดิ์  บํารุงกิจ 

 ๖ นายศรัณย  เฉิดไทสงค 

 ๗ นายสุพจน  พลเย่ียม 

 ๘ นายสุรศักดิ์  นาเวียง 

 ๙ นายอํานวย  สุทธิอาจ 

 ๑๐ นายโอฬาร  ถมโพธิ์ 

 ๑๑ นางอิงอร  แกวกัญญาติ 

กรมปาไม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายจํานงค  กันทมาดา 

 ๒ นายชํานาญ  แสงสะเดาะ 

 ๓ นายดวงแกว  โรมรัน 

 ๔ นายดอน  ทองบุญมา 

 ๕ นายนิรันดร  วัฒโน 

 ๖ นายบุญเชิด  ชางพิมพ 

 ๗ นายปราโมทย  เซี่ยงไฮ 

 ๘ นายพงษศักดิ์  ขําคลาย 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๙ นายพินิจ  จุลเจริญ 

 ๑๐ นายรอมลี  เจะบาว 

 ๑๑ นายรินทอง  ธัญวัลย 

 ๑๒ นายวุฒิ  สุขแสง 

 ๑๓ นายศรีเวียง  ชุมไชยโย 

 ๑๔ นายสําเร็จ  โพธิ์โคตร 

 ๑๕ นายอาทิตย  เตชะปน 

 ๑๖ นายอุดม  จันทรจิตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๒  ราย) 

 ๑ นายคอยอารี  กาแต 

 ๒ นายจรัล  ยะอนันต 

 ๓ นายจุมพจน  สิทธิชัย 

 ๔ นายเจษฎาภรณ  วงศตุย 

 ๕ นายชนินทร  เจะอารง 

 ๖ นายชัยแดน  ไชยโสดา 

 ๗ นายชาตรี  วิชัยธวัช 

 ๘ นายไชยยันต  กรุณา 

 ๙ นายณรงค  วีระพันธ 

 ๑๐ นายดิเรก  กุหลาบศรี 

 ๑๑ นายดิเรก  สุริวงษ 

 ๑๒ นายเดชาวุฒิ  ชวยสําราญ 

 ๑๓ นายทรงชัย  แซล้ิม 

 ๑๔ นายธนวัฒน  รบกลา 

 ๑๕ นายนคร  แดงสกุล 

 ๑๖ นายนาวา  เทียนแกว 

 ๑๗ นายบุญญา  สองเมือง 

 ๑๘ นายบุญมี  มณีนอย 

 ๑๙ นายปญญา  เปรมปาน 

 ๒๐ นายพรชัย  พรวัฒนากุล 

 ๒๑ นายพฤหัส  วิชิตแยม 

 ๒๒ นายพิทยา  จินดาพล 

 ๒๓ นายพิทักษ  กุลบุตร 

 ๒๔ นายพิศาล  ดําหนูอินทร 

 ๒๕ นายพิสิทธิ์  พาลีวล 

 ๒๖ นายมนูญ  กําลังย่ิง 

 ๒๗ นายมะตอเฮ  ดะมิแล 

 ๒๘ นายมะป  มะดิง 

 ๒๙ นายมะรูดิง  บินอับดุลรอแม 

 ๓๐ นายมานพ  พันธปญญา 

 ๓๑ นายมานะ  บุญขจาย 

 ๓๒ นายมานะ  รัตนโชติ 

 ๓๓ นายมาหามัดรอป  สะแปะอิง 

 ๓๔ นายมูฮัมหมัดกีตา  กาเตะ 

 ๓๕ นายยงยุทธ  เลิศศักดิ์ 

 ๓๖ นายยาบีดี  กุเวกามา 

 ๓๗ นายรังสิมันต  รักษอิสระ 

 ๓๘ นายลําพวล  ทิพยเวช 

 ๓๙ นายลิพนธ  ทองปญจา 

 ๔๐ นายวัลลบ  ทองจารุแข 

 ๔๑ นายวิจิตร  คงพลับ 

 ๔๒ นายวิชาญ  ชูสงค 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๓ นายวิชาญ  บุญเกื้อ 

 ๔๔ นายวิทยา  ผลระเนอะ 

 ๔๕ นายวิรัช  ไชยวัณณ 

 ๔๖ นายวีที  แมสิ 

 ๔๗ นายวุฒิชัย  แกวนพรัตน 

 ๔๘ นายศักดิ์ชัย  สอนเสือ 

 ๔๙ นายศิริ  พองชัยภูมิ 

 ๕๐ นายศิริศักดิ์  วรธงไชย 

 ๕๑ นายสมเกียรติ  จันทราช 

 ๕๒ นายสมชาย  คงคลาย 

 ๕๓ นายสมประสงค  สอนไพบูลย 

 ๕๔ นายสมพร  คีระกูล 

 ๕๕ นายสมหมาย  เอื้อเฟอ 

 ๕๖ นายสวัสดิ์  ไมอินทร 

 ๕๗ นายสังคม  วิถีเศษ 

 ๕๘ นายสังเวช  พระลับรักษา 

 ๕๙ นายสาการียา  ตาและ 

 ๖๐ นายสําราญ  ผาเจริญ 

 ๖๑ นายสิทธิพล  ทองคํา 

 ๖๒ นายสุจินต  แพทยยาไทย 

 ๖๓ นายสุเชาว  สายใจบุญ 

 ๖๔ นายสุทธิชัย  ชวยเนื่อง 

 ๖๕ นายสุทัศน  งามเมือง 

 ๖๖ นายสุธา  เรืองสูง 

 ๖๗ นายสุพล  หอยนกคง 

 ๖๘ นายสุเมธ  ชุมบุญ 

 ๖๙ นายสุรัส  ฮอปยะกุล 

 ๗๐ นายเสริมศักดิ์  พรหมทอง 

 ๗๑ นายหนูผัน  จูมจี 

 ๗๒ นายองอาจ  สุขเทพ 

 ๗๓ นายอดิศร  บริรักษ 

 ๗๔ นายอดุลย  พรมตา 

 ๗๕ นายอับดุลกอเดร  วาเตะ 

 ๗๖ นายอับดุลฮาลิม  ลอเด็ง 

 ๗๗ นายอาทร  เดิมหมวก 

 ๗๘ นายอําพล  ศรีไหมนุน 

 ๗๙ นายอุดม  ชาญสอน 

 ๘๐ นางจินดา  มั่งมูล 

 ๘๑ นางธนิดา  สวางทิศดิษกุล 

 ๘๒ นางสาวนิตยา  ย้ิมเฟอง 

 ๘๓ นางสาวบุบผา  ขําเปรม 

 ๘๔ นางสาวพิศมัย  สงคชนะ 

 ๘๕ นางวิชชุดา  เนืองนิตถา 

 ๘๖ นางวิลาวัลย  โพธิวรรณ 

 ๘๗ นางสมพร  พยัคฆะ 

 ๘๘ นางสาวแสงแข  นาคสินธุ 

 ๘๙ นางอรวรรณ  ราษฎรบริรักษ 

 ๙๐ นางสาวอรศรี  พูนะกูล 

 ๙๑ นางอริสา  ชูจันทร 

 ๙๒ นางอรุณศรี  รัตนากร 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๓  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  โกสินทร 

 ๒ นายเกษม  พัฒนมาศ 

 ๓ นายเกษม  สูงติวงค 

 ๔ นายโกญจนาท  งามเนตร 

 ๕ นายคารม  วังพิบูลย 

 ๖ นายเงี้ยม  พามา 

 ๗ นายจรัส  เพียเกษม 

 ๘ นายจรัสชัย  เทพวงษ 

 ๙ นายจรูญ  ยะสิทธิ์ 

 ๑๐ นายจรูญ  ศรีคําภา 

 ๑๑ นายจันทร  เพ็ชรเสา 

 ๑๒ นายจันทรคํา  หลวงแสน 

 ๑๓ นายเฉลิมเกียรติ์  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๔ นายชัยวรรณ  สองเปง 

 ๑๕ นายไชยนาศ  มะลิรส 

 ๑๖ นายณรงค  บุญประเสริฐ 

 ๑๗ นายณัฐพงศ  ศรีสนิท 

 ๑๘ นายณัฐพันธ  คํามูล 

 ๑๙ นายดิเรก  ปญจวงศ 

 ๒๐ นายถนอม  วงษาเสน 

 ๒๑ นายทวี  ณ  นคร 

 ๒๒ นายทวีศิลป  เครือพรมมินทร 

 ๒๓ นายทองคูณ  มุทุจิตต 

 ๒๔ นายเทวิน  บุตรศรี 

 ๒๕ นายนคร  เจริญสืบสกุล 

 ๒๖ นายนคร  บุญเมือง 

 ๒๗ นายนพดล  คงดี 

 ๒๘ นายนรินทร  วาทวิจารณ 

 ๒๙ นายนิวัฒน  แสนเครือเนตร 

 ๓๐ นายนุสรณ  ศรีมวง 

 ๓๑ นายบพิตร  แกวเรือง 

 ๓๒ นายบุญชวย  ดาทอง 

 ๓๓ นายบุญชวย  นามเมืองปก 

 ๓๔ นายบุญนพ  แปงใจ 

 ๓๕ นายบุญรัตน  ชวยจะโปะ 

 ๓๖ นายประพันธ  ฟองรัตน 

 ๓๗ นายประมวล  ยศเลิศ 

 ๓๘ นายประยูร  กํามาทอง 

 ๓๙ นายประเสริฐ  แดงวงศ 

 ๔๐ นายปติพงษ  ละเลิศ 

 ๔๑ นายพงศปณต  นนทชัยพัฒน 

 ๔๒ นายพจนารถ  อํานาจเจริญ 

 ๔๓ นายพรชัย  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๔๔ นายพัฒนา  เฉียงตะวัน 

 ๔๕ นายพินิจ  เพ็ชรหาญ 

 ๔๖ นายไพโรจน  เพ็ชรกิ่ง 

 ๔๗ นายภักดี  บุญทอง 

 ๔๘ นายภาสกร  เชื้อชาติ 

 ๔๙ นายภานุพงศ  สมเพาะ 

 ๕๐ นายมงคล  สุภัคสกุลหิรัญ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๑ นายมณเฑียร  ปริญญา 

 ๕๒ นายยุทธภูมิ  ยามสุข 

 ๕๓ นายรณฤทธิ์  ปล้ืมใจ 

 ๕๔ นายรัตนกร  สีทาดี 

 ๕๕ นายเรืองฤทธิ์  รอบรู 

 ๕๖ นายละเอียด  มั่งคํา 

 ๕๗ นายวชิระ  ทองเกตุ 

 ๕๘ นายวรพล  ปนเลิศ 

 ๕๙ นายวัชรินทร  ดีดวยชาติ 

 ๖๐ นายวัฒนชัย  ฉิมแยม 

 ๖๑ นายวิชาญ  สีเทา 

 ๖๒ นายวิเชษฐ  พรนิมิต 

 ๖๓ นายวิเซ็น  สุภมาตา 

 ๖๔ นายวิทยา  พันหนอง 

 ๖๕ นายวิรัส  โมลา 

 ๖๖ นายวิลัย  โสมชัย 

 ๖๗ นายวีระ  จันทบูรณ 

 ๖๘ นายศุภชัย  ทองสินธ 

 ๖๙ นายสถาพร  หนูนิล 

 ๗๐ นายสนอง  จองติ 

 ๗๑ นายสนอง  สายน้ําเขียว 

 ๗๒ นายสนั่น  คงเจริญ 

 ๗๓ นายสนั่น  พันธุงาม 

 ๗๔ นายสมควร  จิตตคํา 

 ๗๕ นายสมคิด  แกวแกมเงิน 

 ๗๖ นายสมคิด  แสนโกด 

 ๗๗ นายสมชาย  หวังศุภางคกุล 

 ๗๘ นายสมชาย  อรุณ 

 ๗๙ นายสมบูรณ  แกวดี 

 ๘๐ สิบตรี  สมพงค  เฉลิมเล้ิม 

 ๘๑ นายสมพงษ  เปยมพราย 

 ๘๒ นายสมพร  กุงนอก 

 ๘๓ นายสมพล  กองกิ่ง 

 ๘๔ นายสมโภชน  อุระจร 

 ๘๕ นายสมรัก  ฟกทอง 

 ๘๖ นายสมฤทธิ์  คงเมือง 

 ๘๗ นายสมศักดิ์  อนกระโทก 

 ๘๘ นายสมหมาย  ชาวน้ําปาด 

 ๘๙ นายสวัสดิ์  ใจเสมอ 

 ๙๐ นายสวาง  แกวพิลึก 

 ๙๑ นายสัมฤทธิ์  เสรีวงษ 

 ๙๒ นายสาธร  โยมเอียด 

 ๙๓ นายสามารถ  เทียนสําโรง 

 ๙๔ นายสํารวย  รอดอุไร 

 ๙๕ นายสิทธิพร  สืบศักดิ์ 

 ๙๖ นายสิทธิราช  ศรีสมบัติ 

 ๙๗ นายสุจี  นามสําโรง 

 ๙๘ นายสุทธิพงษ  ไชยเมืองชื่น 

 ๙๙ นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรหวน 

 ๑๐๐ นายสุทัศน  คําเครือ 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๐๑ นายสุธรรม  รักบางแหลม 

 ๑๐๒ นายสุพจน  สุขพันธ 

 ๑๐๓ นายสุพรรณ  ฤทธิ์วิเศษ 

 ๑๐๔ นายสุพีระ  ถิ่นกมุท 

 ๑๐๕ นายสุภาพ  สุขพันธ 

 ๑๐๖ นายสุรจิต  หมื่นโพธิ์ 

 ๑๐๗ นายสุรศักดิ์  สรอยศรี 

 ๑๐๘ นายสุวรรณ  ทะวะดี 

 ๑๐๙ นายสุวิทย  ไชยจรัส 

 ๑๑๐ นายสุวิทย  หงษหิรัญ 

 ๑๑๑ นายเสมา  วงคอินทร 

 ๑๑๒ นายหยัน  สายทอง 

 ๑๑๓ นายอโณทัย  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๔ นายอภิชาติ  ชูกลอม 

 ๑๑๕ นายอารัญ  อารินทร 

 ๑๑๖ นายอํานวย  ภูมา 

 ๑๑๗ นายอํานาจ  ครุธสุพรรณ 

 ๑๑๘ นายอินทรัตน  อินเหลา 

 ๑๑๙ นายอินสม  นวลทา 

 ๑๒๐ นายอุดม  คลังแสง 

 ๑๒๑ นางกมลวรรณ  ภิญโญ 

 ๑๒๒ นางสาวกัญจนา  ศิลาทอง 

 ๑๒๓ นางกุลริสา  ณภัทรบดินทร 

 ๑๒๔ นางคนึงนิจ  บุญศรี 

 ๑๒๕ นางจันทรเพ็ญ  มุมกลาง 

 ๑๒๖ นางจิดาภา  บุตรานนท 

 ๑๒๗ นางจิตชญา  จันทรทอง 

 ๑๒๘ นางสาวจินตนา  ธรรมถาวร 

 ๑๒๙ นางจิราพร  ทองหลอ 

 ๑๓๐ นางสาวจิราวรรณ  แกวกลา 

 ๑๓๑ นางสาวจุฑาทิพย  มีสวัสดิ์ 

 ๑๓๒ นางจุฑารัตน  ดีบริสุทธิ์ 

 ๑๓๓ นางสาวแจมศรี  ทองกลับ 

 ๑๓๔ นางชนิตา  พุมพวง 

 ๑๓๕ นางชุรียกร  สมวงศ 

 ๑๓๖ นางสาวฐิติภัสร  ธนปานรัตนกุล 

 ๑๓๗ นางทดสม  แกวสวาง 

 ๑๓๘ นางสาวเทพพิทักษ  สุขกระจาง 

 ๑๓๙ นางธนัชชา  วิริยา 

 ๑๔๐ นางนุชนาถ  ลอยเดน 

 ๑๔๑ นางสาวบุญพา  ออนจันทร 

 ๑๔๒ นางบุญมณี  โมจาง 

 ๑๔๓ นางสาวบุศบรรณ  บรรจงคณิต 

 ๑๔๔ นางบุหงา  ลาบรรเทา 

 ๑๔๕ นางปภาวี  พิบูลยศิลป 

 ๑๔๖ นางปาริชาติ  วิริยางคจิตตะ 

 ๑๔๗ นางพรรณี  ถองจําเนียร 

 ๑๔๘ นางพรรณี  วงศาทิพย 

 ๑๔๙ นางสาวพัชรินทร  ชาดิษฐ 

 ๑๕๐ นางพัชรี  ศรีทอง 

 ๑๕๑ นางพัชรีพร  มานะจรรยาพงษ 

 ๑๕๒ นางพาพร  เชื้อทหาร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๕๓ นางพิมล  บุญราช 

 ๑๕๔ นางพุมพิณทอง  ขันคํานันตะสกุล 

 ๑๕๕ นางเพียงใจ  ประสิทธิ์วิเศษ 

 ๑๕๖ นางสาวเพียงพอ  รจิตานนท 

 ๑๕๗ นางภัควิมล  รัฐวิเศษ 

 ๑๕๘ นางภาวันสินี  น้ําแกว 

 ๑๕๙ นางมริสา  สาระอาภรณ 

 ๑๖๐ นางยุวดี  เพชรยอย 

 ๑๖๑ นางสาวรัชนีกร  อักษรถึง 

 ๑๖๒ นางรัตนา  มวงเทศ 

 ๑๖๓ นางสาวลลิตา  จินดารัตน 

 ๑๖๔ นางวงดาว  ประภาโส 

 ๑๖๕ นางวนิดา  ศรีสุทธิพันธ 

 ๑๖๖ นางสาววาสนา  อินทรชิต 

 ๑๖๗ นางวิภาวรรณ  บุญประเสริฐ 

 ๑๖๘ นางศรัณญพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖๙ นางสาวศรีนวล  โกอินตะ 

 ๑๗๐ นางสาวศิริทัศน  ภูวดลทัศไนย 

 ๑๗๑ นางศิรินประภา  ผาทอง 

 ๑๗๒ นางศิริพัฒนา  ดวงสนิท 

 ๑๗๓ นางสาวสังเวียน  คงสาคร 

 ๑๗๔ นางสายชล  สงาศรี 

 ๑๗๕ นางสาลินี  กําเนิดทาพญา 

 ๑๗๖ นางสุจิตรา  ชนะฤทธิชัย 

 ๑๗๗ นางสาวสุจินต  สดเสมอ 

 ๑๗๘ นางสุนรี  จันทรโคตร 

 ๑๗๙ นางสุมนา  ศิริวิลาศ 

 ๑๘๐ นางสุมิตรา  บุญชิต 

 ๑๘๑ นางสุวรรณา  คลอยอรุณ 

 ๑๘๒ นางแสงทอง  บุษบรรณ 

 ๑๘๓ นางโสภา  กระจาดทอง 

 ๑๘๔ นางอรญา  แพรวขวัญ 

 ๑๘๕ นางอรทัย  มีมังคละ 

 ๑๘๖ นางอรุณีย  สิริจารุธรรม 

 ๑๘๗ นางอวัสดา  รัตนะ 

 ๑๘๘ นางอัจฉรา  โพธิ์สร 

 ๑๘๙ นางสาวอัมพร  เกตุทอง 

 ๑๙๐ นางอาวดี  ปานเจิม 

 ๑๙๑ นางอําพวรรณ  ศักดิ์วีรสุวรรณ 

 ๑๙๒ นางสาวอุมาพร  บัววิเชียร 

 ๑๙๓ นางอุรีย  ตามพระหัตถ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสมใจ  การสิงห 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายประกอบ  กล่ินเอี่ยม 


