
 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

กรมปาไม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  ขําวงษ 

 ๒ นายเทวฤทธิ์  เฉนียง 

 ๓ นายธัชพล  ธีระธนวาณิชย 

 ๔ นายพงศภัทร  พัชระกุล 

 ๕ นายราเชนย  เพชรประสงค 

 ๖ นายวันชัย  คงรอด 

 ๗ นายวุฒิชัย  สาน้ําอาง 

 ๘ นายสุทธิชาย  บางวิรุฬหรักษ 

 ๙ นายสุรเดช  บุญเกื้อ 

 ๑๐ นายอาทิตย  อระเอี่ยม 

 ๑๑ นางสาวณศพร  สุขพัฒน 

 ๑๒ นางสาวณัฐผลิน  อ่ําโต 

 ๑๓ นางสาวนลินทิพย  เปยมสุข 

 ๑๔ นางสาวน้ําตาล  คุมตะโก 

 ๑๕ นางสาวนุชจรีย  สันทิฐิกวงศ 

 ๑๖ นางสาวเบญจมาศ  กานพลู 

 ๑๗ นางพิมลรัตน  พฤฒิพงศพิบูลย 

 ๑๘ นางเพ็ญศรี  สัพโส 

 ๑๙ นางสาวภัครดา  หมื่นโฮง 

 ๒๐ นางสาวภัทรวดี  จินดารักษ 

 ๒๑ นางสาวมัทนียา  อรรคนิตย 

 ๒๒ นางสาวเมธินี  กันธิยะ 

 ๒๓ นางสาวรัชชา  ทัศนานนท 

 ๒๔ นางสาวรุงกานต  โลศิริ 

 ๒๕ นางสาวโรจนา  บัวทอง 

 ๒๖ นางสาววนิดา  จันทรตัน 

 ๒๗ นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์ 

 ๒๘ นางสาววารินทร  สุดทรวง 

 ๒๙ นางสาววิไลพร  เดชศรี 

 ๓๐ นางสาวสมัญญา  เขียนนา 

 ๓๑ นางสาวสิราภรณ  กังวาน 

 ๓๒ นางสิริสกุล  ศิริวัฒนกาญจน 

 ๓๓ นางสาวสุพรรณี  แสงแกว 

 ๓๔ นางสาวสุพีรญา  วิลาศ 

 ๓๕ นางสาวอรพิมล  พรหมสุวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  สิงหปญญา 

 ๒ นายเกริก  ราชรักษ 

 ๓ นายจักรพรรดิ  พะนุพะนัน 

 ๔ นายเฉลิมพล  สุขสี 

 ๕ นายชาลี  นภาประสาทพร 

 ๖ นายถาวร  อารีพรอม 

 ๗ นายทศพร  มากวิลา 

 ๘ นายเทพพร  ชินบุตร 

 ๙ นายนิรันดร  คงแดง 

 ๑๐ นายพนา  พจนาพันธ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  พยุพล  จันทรา 

 ๑๒ นายพัทยา  ยะไชยศรี 

 ๑๓ นายฤทธิ์ชัย  อินทะจักร 

 ๑๔ นายวรสันต  เชียงใหม 

 ๑๕ นายวสันต  บูชายันต 

 ๑๖ นายวิศวัชร  รัตนไตร 

 ๑๗ นายวิสันต  วิจิตขะจี 

 ๑๘ นายสมเจตน  กฤษณะโยธิน 

 ๑๙ นายสมภพ  เสนาไชย 

 ๒๐ นายสมภาช  บุญหลา 

 ๒๑ นายสุรกัน  ไชยเชียงพิณ 

 ๒๒ นายสุรเชต  สําลี 

 ๒๓ นายสุรวุฒิ  แขดวง 

 ๒๔ นายอดิศักดิ์  ดีมูล 

 ๒๕ นายอนันต  กายแกว 

 ๒๖ นายอนิรุทธ  สุกกล่ัน 

 ๒๗ นายอัมพร  ทิพวงกุล 

 ๒๘ นายเอกลักษณ  ธรรมวิเศษ 

 ๒๙ นายเอกศักดิ์  ซอนพุฒ 

 ๓๐ นางสาวกนกวรรณ  สายอุต 

 ๓๑ นางสาวกรกช  ออนละเอียด 

 ๓๒ นางสาวกรองทอง  ซื่อตรง 

 ๓๓ นางสาวกฤตยา  ผลาญไกรเพชร 

 ๓๔ นางสาวกฤษณา  บุญกอแกว 

 ๓๕ นางสาวกัญุตา  ไชโย 

 ๓๖ นางสาวแกวตา  ชวดชัง 

 ๓๗ นางสาวเขม  ชัยธีราศักดิ์ 

 ๓๘ นางจิราภา  บุดดีมี 

 ๓๙ นางณิศศา  รุงรัศมี 

 ๔๐ นางสาวเทพินทร  ปุยะติ 

 ๔๑ นางธัญวลัย  บุญชวย 

 ๔๒ นางสาวธิดารัตน  พันธุรัตน 

 ๔๓ นางสาวนัยนปพร  สามี 

 ๔๔ นางสาวนิติพร  ปาคํา 

 ๔๕ นางนุชจรี  จตุพลภักดี 

 ๔๖ นางสาวนุชฎาภรณ  วายุภักดิ์ 

 ๔๗ นางสาวนุสรา  ชายสมุทร 

 ๔๘ นายสาวปาณิสรา  เธียรเงิน 

 ๔๙ นางสาวปุญยนุช  ศรีวงษ 

 ๕๐ นางพัชรี  นามซุย 

 ๕๑ นางสาวพิมพพิศา  เพ็ชรผุดผอง 

 ๕๒ นางสาวพิมพรรณ  สังหาร 

 ๕๓ นางสาวพิมพรวี  ศรีทา 

 ๕๔ นางสาวภารักษ  ศรีสุข 

 ๕๕ นางสาวยุพาวรรณ  คําแกว 

 ๕๖ นางสาวรจนา  จิตรธรรม 

 ๕๗ นางสาวรักษณาลี  คําพิทูลย 

 ๕๘ นางสาวรัศมี  แสงเพ็ชร 

 ๕๙ นางสาววารุณี  เปยมคุณ 

 ๖๐ นางสาววิชุดา  จันทขาว 

 ๖๑ นางสาวศิรินทรทิพย  ตลับทอง 

 ๖๒ นางสาวศิรินา  โพหนี่ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๓ นางสาวศิรินาถ  ฝอยทอง 

 ๖๔ นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท 

 ๖๕ นางสาวศิริภา  วจีกรรม 

 ๖๖ นางศุภินทรา  บัวหอม 

 ๖๗ วาที่รอยตรีหญิง  สตรีรัตน  เภาวนะ 

 ๖๘ นางสาวสายฝน  ไชยสถาน 

 ๖๙ นางสาวสุนันทา  วิเศษไนย 

 ๗๐ นางสาวสุภาภรณ  ดวงคําดี 

 ๗๑ นางสุวรรณรัตน  พิมแกว 

 ๗๒ นางสาวสุวีณา  สวางวิวัฒน 

 ๗๓ นางเสาวลักษณ  มณีทาโพธิ์ 

 ๗๔ นางสาวอนุสรา  ดวงแกว 

 ๗๕ นางสาวอรณิชชา  สิงหาสาร 

 ๗๖ นางสาวอรพรรณ  อึ่งทอง 

 ๗๗ นางสาวอรวรรณ  พุทธโล 

 ๗๘ นางสาวอังสุมาลิน  โพธิ์ทอง 

 ๗๙ นางสาวอัจจิมา  เสลาจันทึก 

 ๘๐ นางสาวอาทิตยา  บุญครอง 

 ๘๑ นางอารีรัตน  นกแสง 

 ๘๒ นางสาวแอด  กันชาติ 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมศักดิ์  ทองสมบูรณ 

 ๒ นายชัยยุทธ  มณีงาม 

 ๓ นายณรงคฤทธิ์  พิทักษ 

 ๔ นายธงชัย  สีฟา 

 ๕ นายสักกสิริ  เตชะนิตยพล 

 ๖ นางสาวลักขณา  มุงวัฒนา 

 ๗ นางวรรณางค  พรรณาไพร 

 ๘ นางสาวสุดาลักษณ  บัวลา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวณัฐชุภรณ  กิจสิงห 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายกิตติชัย  เลิศอนันตสิทธิ์ 

 ๒ นายโกสิน  ชาญสุข 

 ๓ นายฉัตรปรีชา  ชฎากุล 

 ๔ นายญาณันกรณ  จุมปู 

 ๕ นายณัฏฐชัย  ฮองสอนรักษ 

 ๖ นายประสิทธิ์  สถิรวณิชย 

 ๗ นายปยะพงษ  สืบเสน 

 ๘ นายพงษเทพ  บุญเรือง 

 ๙ นายพงษพันธ  เวชสุวรรณ 

 ๑๐ นายภาณุวัฒน  หรรสคุนาทัย 


