


ล ำดับ เคร่ืองรำชฯ
ล ำดับในรำช

กจิจำฯ
ชื่อ - สกลุ สังกดั หมำยเหตุ

1 บ.ช. 7 นำยวฒิุชัย สำน  ำอำ่ง
2 บ.ช. 15 น.ส.นุชจรีย ์สันทิฐิกวงศ์
3 บ.ช. 18 นำงเพญ็ศรี สัพโส
4 บ.ช. 28 น.ส.วำรินทร์ สุดทรวง
5 บ.ช. 24 น.ส.รุ่งกำนต์ โลศิริ ส ำนักกำรอนุญำต
6 บ.ช. 2 นำยเทวฤทธิ์ เฉนียง ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน
7 บ.ช. 25 น.ส.โรจนำ บัวทอง
8 บ.ช. 27 น.ส.วริษา ชัยสุขสันต์ิ
9 บ.ช. 35 น.ส.อรพมิล พรหมสุวรรณ
10 บ.ช. 10 นำยอำทิตย ์อระเอี่ยม
11 บ.ช. 11 น.ส.ณศพร สุขพฒัน์
12 บ.ช. 22 น.ส.เมธนิี กนัธยิะ ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
13 บ.ช. 5 นำยรำเชนย ์เพชรประสงค์
14 บ.ช. 8 นำยสุทธชิำย บ่ำงวรุิฬหรั์กษ์
15 บ.ช. 9 นำยสุรเดช บุญเกื อ
16 บ.ช. 14 น.ส.น  ำตำล คุ้มตะโก
17 บ.ช. 16 น.ส.เบญจมำศ กำ้นพลู
18 บ.ช. 29 น.ส.วไิลพร เดชศรี
19 บ.ช. 34 น.ส.สุพร์ีญำ วลิำศ
20 บ.ช. 12 น.ส.ณัฐผลิน อ่ ำโต
21 บ.ช. 21 น.ส.มัทนียำ อรรคนิตย์
22 บ.ช. 31 น.ส.สิรำภรณ์ กงัวำน

23 บ.ช. 17 นำงพมิลรัตน์ พฤฒิพงศ์พบิูลย์
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่1

24 บ.ช. 20 นำงสำวภทัรวดี จนิดำรักษ์
25 บ.ช. 19 น.ส.ภคัรดำ หมืน่โฮ้ง
26 บ.ช. 13 น.ส.นลินทิพย ์เปีย่มสุข ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่1
27 บ.ช. 30 น.ส.สมัญญำ เขยีนนำ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่2
28 บ.ช. 23 น.ส.รัชชำ ทัศนำนนท์ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่3
29 บ.ช. 4 นำยพงศ์ภทัร พชัระกลุ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่4
30 บ.ช. 32 นำงสิริสกลุ ศิริวฒันกำญจน์ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6

31 บ.ช. 6 นำยวนัชัย คงรอด ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่7
32 บ.ช. 1 นำยขวญัชัย ข ำวงษ์ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่8
33 บ.ช. 33 น.ส.สุพรรณี แสงแกว้ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่12
34 บ.ช. 3 นำยธชัพล ธรีะธนวำณิชย์
35 บ.ช. 26 น.ส.วนิดำ จนัทร์ตัน

36 บ.ม. 51 น.ส.พมิพพ์ศิำ เพช็รผุดผ่อง กลุ่มนิติการ
37 บ.ม. 18 นำยสมเจตน์ กฤษณะโยธนิ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร
38 บ.ม. 63 น.ส.ศิรินำถ ฝอยทอง กลุ่มพฒันำระบบบริหำร
39 บ.ม. 47 น.ส.นุสรำ ชำยสมุทร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร
40 บ.ม. 66 นำงศุภนิทรำ บัวหอม
41 บ.ม. 73 นำงเสำวลักษณ์ มณีท่ำโพธิ์
42 บ.ม. 74 น.ส.อนุสรำ ดวงแกว้

บญัชรีายชือ่พนักงานราชการทีไ่ดร้บัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ป ี2556

เสียชีวติ/โอน/ลำออก/แกไ้ข

ปัจจบุันชื่อ นำงภทัรลภำ     
พฤฒิพงศ์พบิูลย์
ปัจจบุันชื่อ นำงภทัรวดี ปรำบกรี

ลำออก 13 พ.ค. 62
ลำออก 18 เม.ย. 61

ลำออก 17 มิ.ย. 59
ลำออก 1 มี.ค. 62

ตัวสะกดทีถ่กูคือ น.ส.สิรำภรณ์ 
กงัวำล

ลำออก 28 ส.ค. 56

ปัจจบุันชื่อ น.ส.สิริจรรยำ       
วรโรจนหรัิญ

กลุ่มพฒันำระบบบริหำร

ส ำนักบริหำรกลำง

ส ำนกัปอ้งกนัรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่

ส ำนักวจิยัและพฒันำกำรป่ำไม้

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่13

ส ำนักกำรอนุญำต



ล ำดับ เคร่ืองรำชฯ
ล ำดับในรำช

กจิจำฯ
ชื่อ - สกลุ สังกดั หมำยเหตุ

บญัชรีายชือ่พนักงานราชการทีไ่ดร้บัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ป ี2556

เสียชีวติ/โอน/ลำออก/แกไ้ข

43 บ.ม. 5 นำยชำลี นภำประสำทพร ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน
44 บ.ม. 16 นำยวศิวชัร รัตนไตร ส ำนักบริหำรกลำง 
45 บ.ม. 41 นำงธญัวลัย บุญช่วย
46 บ.ม. 48 น.ส.ปำณิสรำ เธยีรเงิน
47 บ.ม. 76 น.ส.อรพรรณ อึ่งทอง
48 บ.ม. 26 นำยอนิรุทธ ์สุกกล่ัน
49 บ.ม. 31 น.ส.กรกช ออ่นละเอยีด
50 บ.ม. 36 น.ส.แกว้ตำ ชวดชัง
51 บ.ม. 39 นำงณิศศำ รุ่งรัศมี
52 บ.ม. 49 น.ส.ปุณยนุช ศรีวงษ์
53 บ.ม. 72 น.ส.สุวณีำ สวำ่งววิฒัน์
54 บ.ม. 75 น.ส.อรณิชชำ สิงหำสำร ไล่ออก
55 บ.ม. 1 นำยกติติพงษ์ สิงหป์ัญญำ
56 บ.ม. 4 นำยเฉลิมพล สุขสี
57 บ.ม. 54 น.ส.ภำรักษ์ ศรีสุข
58 บ.ม. 80 น.ส.อำทิตยำ บุญครอง
59 บ.ม. 17 นำยวสัินต์ วจิติขะจี
60 บ.ม. 34 น.ส.กฤษณำ บุญกอแกว้
61 บ.ม. 71 นำงสุวรรณรัตน์ พมิแกว้
62 บ.ม. 9 นำยนิรันดร์ คงแดง
63 บ.ม. 30 น.ส.กนกวรรณ สำยอตุ
64 บ.ม. 68 น.ส.สำยฝน ไชยสถำน
65 บ.ม. 24 นำยอดิศักด์ิ ดีมูล ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่2
66 บ.ม. 7 นำยทศพร มำกวลิำ
67 บ.ม. 13 นำยฤทธิ์ชัย อนิทะจกัร์
68 บ.ม. 53 นำงสำวพมิพร์ว ีศรีทำ
69 บ.ม. 62 น.ส.ศิรินำ โพหนี่
70 บ.ม. 65 น.ส.ศิริภำ วจกีรรม
71 บ.ม. 77 น.ส.อรวรรณ พทุธโล
72 บ.ม. 3 นำยจกัรพรรดิ พะนุพะนัน

73 บ.ม. 29 นำยเอกศักด์ิ ซ้อนพฒุ
74 บ.ม. 55 น.ส.ยพุำวรรณ ค ำแกว้
75 บ.ม. 60 น.ส.วชิุดำ จนัทขำว
76 บ.ม. 64 น.ส.ศิรินำถ สำสุนันท์
77 บ.ม. 82 น.ส.แอด๊ กนัชำติ
78 บ.ม. 59 น.ส.วำรุณี เปีย่มคุณ
79 บ.ม. 37 นำงสำวเขม ชัยธรีำศักด์ิ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่5

80 บ.ม. 8 นำยเทพพร ชินบุตร
81 บ.ม. 11 วำ่ที ่ร.ต.พยพุล จนัทรำ
82 บ.ม. 12 นำยพทัยำ ยะไชยศรี
83 บ.ม. 21 นำยสุรกนั ไชยเชียงพณิ
84 บ.ม. 28 นำยเอกลักษณ์ ธรรมวเิศษ
85 บ.ม. 38 นำงจริำภำ บุดดีมี
86 บ.ม. 57 น.ส.รักษณำลี ค ำพทิูลย์

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6

ลำออก 15 ก.ค. 56
ลำออก 1 ก.ย. 57
ลำออก 12 มิ.ย. 58
ลำออก 1 ก.ค. 60

ปัจจบุันชื่อ นำงนฤชล พมิแกว้

ลำออก 17 ก.พ. 57
ลำออก 17 ก.ค. 60

ลำออก 1 ก.ค. 61

ตัวสะกดทีถ่กูคือ นำยจกัรพรรด์ิ
 พะนุพะนัน

ลำออก 1 พ.ย. 58

ปัจจบุันชื่อ นำงพมิพร์ว ีอดุสิงห์ 

ลำออก 1 พ.ค. 58
ปัจจบุันชื่อ น.ส.ศุภำลักษณ์    
ชัยธรีำศักด์ิ

ส ำนกัปอ้งกนัรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่

ส ำนักวจิยัและพฒันำกำรป่ำไม้

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่1

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่3

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่4



ล ำดับ เคร่ืองรำชฯ
ล ำดับในรำช

กจิจำฯ
ชื่อ - สกลุ สังกดั หมำยเหตุ

บญัชรีายชือ่พนักงานราชการทีไ่ดร้บัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ป ี2556

เสียชีวติ/โอน/ลำออก/แกไ้ข

87 บ.ม. 19 นำยสมภพ เสนำไชย
88 บ.ม. 27 นายอมัพร ทิพวงกลุ
89 บ.ม. 15 นำยวสันต์ บูชำยนัต์
90 บ.ม. 43 น.ส.นัยน์ปพร สำมี
91 บ.ม. 44 น.ส.นิติพร ปำค ำ
92 บ.ม. 50 นำงพชัรี นำมซุย
93 บ.ม. 58 นำงสำวรัศมี แสงเพช็ร
94 บ.ม. 67 วำ่ที ่ร.ต.หญิงสตรีรัตน์ เภำวนะ
95 บ.ม. 14 นายวรสันต์ เชียงใหม่
96 บ.ม. 70 น.ส.สุภาภรณ์ ดีอนิทร์ สิ นสุดสัญญำจำ้ง
97 บ.ม. 40 น.ส.เทพนิทร์ ปุยะติ
98 บ.ม. 61 นำงสำวศิรินทร์ทิพย ์ตลับทอง

99 บ.ม. 10 นำยพนำ พจนำพนัธ์
100 บ.ม. 69 น.ส.สุนันทำ วเิศษไนย
101 บ.ม. 52 นางสาวพมิพรรณ สังหาร

102 บ.ม. 20 นำยสมภำช บุญหล้ำ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่10
103 บ.ม. 45 นำงนุชจรี จตุพลภกัดี ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่10
104 บ.ม. 81 นำงอำรีรัตน์ นกแสง ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่10
105 บ.ม. 42 น.ส.ธดิำรัตน์ พนัธรัุตน์
106 บ.ม. 78 นำงสำวองัสุมำลิน โพธิ์ทอง

107 บ.ม. 79 นำงสำวอจัจมิำ เสลำจนัทึก
108 บ.ม. 2 นำยเกริก รำชรักษ์
109 บ.ม. 6 นำยถำวร อำรีพร้อม
110 บ.ม. 22 นำยสุรเชต ส ำลี
111 บ.ม. 23 นำยสุรวฒิุ แขดวง
112 บ.ม. 25 นำยอนันต์ กำยแกว้
113 บ.ม. 33 นำงสำวกฤตยำ ผลำญไกรเพชร

114 บ.ม. 35 น.ส.กญัญุตำ ไชโย
115 บ.ม. 46 น.ส.นุชฎำภรณ์ วำยภุกัด์ิ
116 บ.ม. 56 น.ส.รจนำ จติรธรรม
117 บ.ม. 32 นางสาวกรองทอง ซ่ือตรง

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6

ลำออก 30 พ.ย. 58

ปัจจบุันชื่อ น.ส.ศิรินทร์ทิพย ์
แพร่งสุวรรณ์

ลำออก 1 พ.ค. 58
ลำออก 1 มี.ค. 58

ปัจจบุันชื่อ น.ส.กรองทอง    
รำชวำณิชย ์/ ลำออก 12 มิ.ย. 
61

ชื่อปัจจบุันคือ น.ส.ขวญัพฒัน์ 
ผลำญไกรเพชร

ตัวสะกดทีถ่กูคือ นำงองัสุมำลิน 
โพธิ์ทอง

ปัจจบุันชื่อ นำงพมิพรรณ   
จนัทร์สุวรรณ์

ปัจจบุันชื่อ น.ส.รัศมี องัคะแสน 

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่9

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่11

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่12

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่7

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่8
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