
 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางนนทิยา  เดชอดุม 

กรมปาไม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๗  ราย) 

 ๑ นายชัพพล   เสวนามิตร 

 ๒ นายชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ 

 ๓ นายชินภัทร  เย็นฉ่ํา 

 ๔ นายเดชา  ภูบัวเพชร 

 ๕ นายดํารงชัย  ชัยพู 

 ๖ นายธเนศวร  ศรีประเสริฐ 

 ๗ นายธีรพล  ชํานาญพล 

 ๘ นายนินทนาท  ผางจันทดา 

 ๙ นายนิวัติ  เจริญนิยม 

 ๑๐ นายบุญเสริม  ทิพยแสง 

 ๑๑ นายปรีชาพล  โยธาศิริ 

 ๑๒ นายพงศสวัสดิ์  นุมนิ่ม 

 ๑๓ นายพรประสิทธิ์  เยาวดํา 

 ๑๔ นายรชา  ใจมุง 

 ๑๕ นายลัทธชัย  สบายกาย 

 ๑๖ นายวริศสพล  ธีระพัฒนารักษ 

 ๑๗ นายวิศาสตร  มีนรักษเรืองเดช 

 ๑๘ นายวีรศักดิ์  สาวิสิทธิ์ 

 ๑๙ นายศราวุธ  วราฤทธิพงษ 

 ๒๐ นายศักดา  คลังจารุกุล 

 ๒๑ นายศานิต  ทองกุลี 

 ๒๒ นายศิริศักดิ์  หีบสระนอย 

 ๒๓ นายสันต  สือรี 

 ๒๔ นายสัญญา  กรีสงา 

 ๒๕ นายสิริ  จิตรหลัง 

 ๒๖ นายเสรี  พรายอินทร 

 ๒๗ นายสุธี  สายสินธ 

 ๒๘ นายอัมพร  วะรังอาจ 

 ๒๙ นายอภิวัฒน  เอื้ออารีเลิศ 

 ๓๐ นายเอกพบ  โยธา 

 ๓๑ นายเอกลักษณ  ระกา 

 ๓๒ นางสาวกิติยา  ภูภิรมย 

 ๓๓ นางสาวกิ่งผกาญจน  ผาลัย 

 ๓๔ นางสาวกุลจิรา  พรหมบุตร 

 ๓๕ นางสาวกุลภัสสร  อิ่มอยู 

 ๓๖ นางสาวเกศราภรณ  วัฒนสิน 

 ๓๗ นางสาวเขมรัฐ  พรหมทอง 

 ๓๘ นางสาวจารุวรรณ  จูมจะนะ 

 ๓๙ นางสาวจินตนา  จันตะยอด 

 ๔๐ นางสาวฉัตรสุวรรณ  พิไชยอน 

 ๔๑ นางสาวชาลิตา  นามมะกุนา 

 ๔๒ นางฐปนรรฆ  หุตะมาน 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓ นางสาวณัฐพร  ศิริรัตนสกุล 

 ๔๔ นางสาวณิชาภา  จิราชนะรัตน 

 ๔๕ นางสาวดวงธิดา  ตันตา 

 ๔๖ นางสาวดวงพร  ดอกไม 

 ๔๗ นางสาวตีรณา  เหลาประมง 

 ๔๘ นางสาวทิพยวรรณ  ชัยเดียว 

 ๔๙ นางสาวธนวรรณ  ชลายนนาวิน 

 ๕๐ นางสาวนงนุช  ชางสี 

 ๕๑ นางสาวนนทวรรณ  ณ ถลาง 

 ๕๒ นางสาวนัฎชฎา  ใจมั่น 

 ๕๓ นางสาวนิตยา  จําวงศลา 

 ๕๔ นางสาวนิภาพร  สุดแสง 

 ๕๕ นางสาวเนตรนภา  งามเนตร 

 ๕๖ นางสาวบุษกร  ประดิษฐเขียน 

 ๕๗ นางสาวปรินทรรัตน  เครือเทียน 

 ๕๘ นางสาวปาลิตา  แกวทอง 

 ๕๙ นางสาวพจนาฏ  ชมภูพล 

 ๖๐ นางสาวพัชรินทร  ทองมาก 

 ๖๑ นางสาวพัชญสิตา  ฐิตะเลิศวงศ 

 ๖๒ นางพิชญาดา  สุขเกื้อ 

 ๖๓ นางเพ็ญนภา  หลอดคํา 

 ๖๔ นางสาวภณิดา   ศรีบัว 

 ๖๕ นางสาวรินนารัช  รชตะรมณีย 

 ๖๖ นางสาววชิรลักษณ  สิทธิสาร 

 ๖๗ นางสาววราพร  สุดสังข 

 ๖๘ นางสาววันทณี  ชัยพัฒน 

 ๖๙ นางสาววิภารัตน  ประสานจิตต 

 ๗๐ นางสาวศิรินภา  ลิมาลัย 

 ๗๑ นางศิริลักษณ  เกศดี 

 ๗๒ นางสาวสุพัตรา  พูนกระโทก 

 ๗๓ นางสาวเสาวณีย  แสงจันทร 

 ๗๔ นางสาวอมรรัตน  สาสีสังข 

 ๗๕ นางสาวอโนทัย  ไชยตาจักร 

 ๗๖ นางสาวอัญชลี  ประโพธิทัง 

 ๗๗ นางอารีรัตน   ลือจุย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๗  ราย) 

 ๑ นายกูมายีเต็ง ตวันโซะ 

 ๒ นายจรงค วัชรชัยวรรณ 

 ๓ นายชัยยุทธ สุยะพันธ 

 ๔ นายชุมพล มณีวรรณ 

 ๕ นายโชคชัย พอคา 

 ๖ นายตรัยนฤเทพณ เอี่ยมเหมือน 

 ๗ นายธนกฤต เรือนศรี 

 ๘ นายธีระ นาคะดํารงวรรณ 

 ๙ นายประเสริฐ จันทรพุม 

 ๑๐ นายพงศกร แทงทอง 

 ๑๑ นายพัฒนศักดิ์  พิสานนท 

 ๑๒ นายภคิน กุลนอย 

 ๑๓ นายวรวุฒิ ผุงแสงมณีวงศ 

 ๑๔ นายวิกรานต พรหมสุวรรณ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕ นายวิเชียร พรมกะจีน 

 ๑๖ นายวิสุทธิ์ เชาวลิต 

 ๑๗ นายวีระ บุญเกิ่ง 

 ๑๘ นายสงา แปนเพชร 

 ๑๙ นายอนุพงศ แกวทอง 

 ๒๐ นายอิศเรศ สมทรัพย 

 ๒๑ นายเอกอัมรินทร บุญภู 

 ๒๒ นางกนิษฐา อวยพร 

 ๒๓ นางสาวจารุณี ทาวิภัชน 

 ๒๔ นางฐิติยา สมคะเณย 

 ๒๕ นางสาวณิดารัช เอกจิตต 

 ๒๖ นางสาวตุกตา แปนทอง 

 ๒๗ นางสาวทิพวรรณดี  ปานเกิด 

 ๒๘ นางนิตยา วิจิตรจันทร 

 ๒๙ นางสาวเบญจรัตน สกุลจันทรหอม 

 ๓๐ นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 

 ๓๑ นางสาวปทิตตา  พรหมมา 

 ๓๒ นางสาวพิมชนก การถาง 

 ๓๓ นางสาวพิมพลภัทร เอี่ยมธรกุล 

 ๓๔ นางสาวพุทธพร กายสิทธิ์ 

 ๓๕ นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 

 ๓๖ นางมณีพร  นุตวงษ 

 ๓๗ นางสาวมณีรัตน  สีทับทิม 

 ๓๘ นางสาวมากีรา  ซายู 

 ๓๙ นางยศยา สวัสดิทิม 

 ๔๐ นางสาวเยาวลักษณ อางบัว 

 ๔๑ นางรุจิรา อักษรศิริ 

 ๔๒ นางสาวนรรชนก ศรีประเสริฐ 

 ๔๓ นางสาววีณา นิจจํารูญ 

 ๔๔ นางศรีสุดา แสงไชย 

 ๔๕ นางสาวศรุตา จอนไธสง 

 ๔๖ นางสาวศศิโฉม สีตะเถร 

 ๔๗ นางสาวศศิธร นรสิงห 

 ๔๘ นางสาวศศิธร  วงศแหวน 

 ๔๙ นางสาวศุขฤทัย  นวลอินทร 

 ๕๐ นางสาวสันทนา  พิมสอน 

 ๕๑ นางสาวสันนิฐาน  ผลอุดม 

 ๕๒ นางสาวสุดารัตน  สุขสะอาด 

 ๕๓ นางสาวสุนทรี  ตรีนก 

 ๕๔ นางสาวสุนารี  ทาพริก 

 ๕๕ นางสาวสุภาวดี  คิดหนองสรวง 

 ๕๖ นางสาวแสงสุดา  นวลจันทร 

 ๕๗ นางสาวอจิรวดี  เหลาจันทึก 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสุภิญญา  ศรีทรัพย  ๒ นายวุฒิชัย  แพงแกว 

 


