
 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๕ นางจุฑากมล  พวงเสมา 

 ๑๖ นางนริศรา  นวกุล 

 ๑๗ นางบุณยาพร  เบาหัวดง 

 ๑๘ สิบตํารวจตรีหญิง  ประภัสสร  ศรีกันทอง 

 ๑๙ นางมนธิรา  เกิดแกว 

 ๒๐ นางสาวรศนา  ปฏิมาประกร 

 ๒๑ นางวรรณรัฐนา  อดิเรกตระการ 

 ๒๒ นางวิภารัตน  รัตนวงศภิญโญ 

 ๒๓ นางสุภัค  ไตทัน 

 ๒๔ นางอรทัย  จันทรสงค 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

 ๑ นายกุศล  โชติรัตน 

 ๒ นายจงรักษ  จ่ันชาวนา 

 ๓ นายวสันต  เปรียบนาน 

 ๔ นายสาโรจน  มูลลักษณ 

 ๕ นายอรุณ  มานิต 

 ๖ นางสาวมาลี  กิจพอคา 

กรมปาไม 

 ๑ นายกฤตเมธ  สัมผัสชัยมงคล 

 ๒ นายกมล  อาศิรเมธี 

 ๓ นายโกวิท  ตันกลาง 

 ๔ นายจิโรจ  เดชแพง 

 ๕ นายจรูญ  บัวบาน 

 ๖ นายจําลอง  อุทัยวัฒนเดช 

 ๗ นายชยพล  เรือนคํา 

 ๘ นายชาติชาย  กิมศิริ 

 ๙ นายชาติระวี  สัญจร 

 ๑๐ นายไชยา  แดนโพธิ์ 

 ๑๑ นายณัฐวุฒิ  ทิมจรัส 

 ๑๒ นายณัฐเสฐ  สุรจิตร 

 ๑๓ นายถนอม  โพธิ์วิจิตร 

 ๑๔ นายถวิล  จันธิยศ 

 ๑๕ นายทัศนัย  หนองแส 

 ๑๖ นายเทพ  ตระการภาสกุล 

 ๑๗ นายธนศักดิ์  วิศิษฐผล 

 ๑๘ นายธนา  มีชํานาญ 

 ๑๙ นายธีรวัฒน  แยมสะอาด 

 ๒๐ นายนพชัย  กล่ินสูงเนิน 

 ๒๑ นายนุกูล  ธัญหมอ 

 ๒๒ นายบรรจง  ศรีใจวงศ 

 ๒๓ นายประกอบ  ทองเส็ม 

 ๒๔ นายประทีป  เอกฉันท 

 ๒๕ นายประธาน  พุกสุข 

 ๒๖ นายประเสริฐ  ชาแจง 

 ๒๗ นายเผดิม  เข็มประดับ 

 ๒๘ นายพงษศักดิ์  สุขมงคล 

 ๒๙ นายพัทยา  แวววุฒินันท 

 ๓๐ นายพีรพัฒน  ภักดีบุรี 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๑ นายภาณุ  ชมภูมิ่ง 

 ๓๒ วาที่รอยตรี  ภูมิรัตน  นาคอุดม 

 ๓๓ นายรัฐภาคย  ศรีนอย 

 ๓๔ นายรัชชัย  สุทธิมา 

 ๓๕ นายวิษณุวัฒน  เรืองสวัสดิ์ 

 ๓๖ นายวิณัฐ  คําหมอม 

 ๓๗ นายวิริชาติ  เทียนขุนทด 

 ๓๘ นายวีรวัฒน  ศิวะบวร 

 ๓๙ นายศักดา  มณีวงศ 

 ๔๐ นายสงกรานต  เกตุอรุณ 

 ๔๑ นายสมเกียรติ  สุขเสถียรวงศ 

 ๔๒ นายสมพงษ  สุขนา 

 ๔๓ นายสัมฤทธิ์  กวาวสิบสาม 

 ๔๔ นายสายฝน  คุณะดอย 

 ๔๕ นายสุวิทย  จินดาวรรณ 

 ๔๖ นายเสนห  แกวสีหมอก 

 ๔๗ นายเสรี  เกาะดี 

 ๔๘ นายสํารวย  ชมบุญ 

 ๔๙ นายอดิเรก  ย่ิงยวด 

 ๕๐ นายอนวัช  ลิปกรโกศล 

 ๕๑ นายอภิชาติ  ผิวสอาด 

 ๕๒ นายอราม  มั่นชาวนา 

 ๕๓ นายอาคม  งามจิตตเอื้อ 

 ๕๔ นายอิทธิพล  ประเทือง 

 ๕๕ นายเอกภักดิ์  สวิง 

 ๕๖ นายอํานาจ  พัชระกุล 

 ๕๗ นางสาวทิวา  โหละสุต 

 ๕๘ นางสาวสุรียพร  รัตโนภาส 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายรัฐ  เรืองโชติวิทย 

 ๒ นายสมพจน  เตชะมีนา 

 ๓ นางพรสวรรค  ภูมณี 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

 ๑ นายกรรณเกษม  มีสุข 

 ๒ นายกฤษณ  สุขพานิช 

 ๓ นายกฤษณวิกรม  แกลวกลา 

 ๔ นายกองเกียรติ  เต็มตํานาน 

 ๕ นายกิตติ  เด็ดขาด 

 ๖ นายกิตติ  เตียวตระกูลวัฒน 

 ๗ นายครรชิต  ตันตระวาณิชย 

 ๘ นายโคจร  จําปานิล 

 ๙ วาที่รอยตรี  จตุภพ  แกนแกว 

 ๑๐ นายจุลกร  เมืองแกว 

 ๑๑ นายฉัตรอําพล  สุนทราณู 

 ๑๒ นายเฉลิมพร  โสตถิยาภัย 

 ๑๓ นายชนกร  อักษรเพ็ชร 

 ๑๔ นายชโลธร  บุญยงค 


