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เครื่อง ลําดับใน

ราชฯ ราชกิจจา

1 ป.ช. 2514 นางนันทนา  บุณยานันต์ ส.จัดการป่าชุมชน

2 ป.ช. 819 นายยรรยง  กางการ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

3 ป.ช. 824 นายสมคิด  แก้วไทรหงวน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 เกษียณ 60

ชื่อ - สกุล สังกัด (เกษียณ ตาย โอน ลาออก) หมายเหตุ ลําดับ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2560
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เครื่อง ลําดับใน

ราชฯ ราชกิจจา
ชื่อ - สกุล สังกัด (เกษียณ ตาย โอน ลาออก) หมายเหตุ ลําดับ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2560

1 ปม. 1241 นายวิชัย  การะเวก กลุ่มตรวจสอบภายใน เกษียณ 59

2 ปม. 1204 นายบรรดิษฐ ์ หงษ์ทอง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 59

3 ปม. 1214 นายประพันธ์  ผู้กฤตยาคามี ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ลาออก 1/12/2560

4 ปม. 1210 นายบุญลาภ สุกใส ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

5 ปม. 1187 นายชนะ  ผิวเหลือง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 60

6 ปม. 1194 นายดิเรก  ศิริจงประเสริฐ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

7 ปม. 1209 นายบุญมี รุ่งรักสกุล ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 60

8 ปม. 1211 นายประชัญ  คํามาบุตร ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

9 ปม. 1212 นายประเชิญ สร้อยทองคํา ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

10 ปม. 1215 นายประพาย  แก่นนาค ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

11 ปม. 1218 นายปรีชา  แสงเทียน ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

12 ปม. 1222 นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 60

13 ปม. 1225 นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

14 ปม. 1263 นายสาโรจน ์ วัฒนสุขสกุล ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

15 ปม. 1266 นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธิ์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

16 ปม. 6269 นางทรรศนีย ์พัฒนเสรี ส.วิจัยและพฒันาการป่าไม้ เกษียณ 60

17 ปม. 6278 นางสาวพรรณี เด่นรุ่งเรือง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกษียณ 60

18 ปม. 6283 นางสาวมาลี  เสริมวงศ์ตระกูล ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

19 ปม. 6292 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

20 ปม. 6294 นางวิลาวัณย์  วิเชียรนพรัตน์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

21 ปม. 6302 นางอําไพ  พรลีแสงสุวรรณ์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

22 ปม. 1270 นายสุทัศน ์ คงแย้ม ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

23 ปม. 1188 นายชิษณุ  วงศ์นนทิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
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เครื่อง ลําดับใน

ราชฯ ราชกิจจา
ชื่อ - สกุล สังกัด (เกษียณ ตาย โอน ลาออก) หมายเหตุ ลําดับ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2560

1 ทช. 56 นางนิตยา ทัพพะรังสี กลุ่มตรวจสอบภายใน

2 ทช. 60 นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก กลุ่มตรวจสอบภายใน

3 ทช. 61 นางสาวพัชรา ลิมปนานุวัฒน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

4 ทช. 18 นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์ กลุ่มนิติการ

5 ทช. 25 นายวิชิต กัณหา กลุ่มนิติการ

6 ทช. 51 นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์ กลุ่มนิติการ

7 ทช. 55 นางชุติกาญจน ์ สรรเสริญ กองการอนุญาต

8 ทช. 57 นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์ กองการอนุญาต

9 ทช. 43 นายอธิพงษ์  ก่อผล ส.จัดการที่ดินป่าไม้

10 ทช. 62 นางพัชรินทร์ บุญราศรี ส.จัดการที่ดินป่าไม้

11 ทช. 68 นางวาสนา ก่อผล ส.จัดการที่ดินป่าไม้

12 ทช. 17 นายปรีชา องค์ประเสริฐ ส.จัดการป่าชุมชน

13 ทช. 24 นายวรากร  เกษมพันธ์กุล ส.จัดการป่าชุมชน

14 ทช. 59 นางปริชาต ิ เจริญกรุง ส.จัดการป่าชุมชน

15 ทช. 74 นางสาวอนันตพร ตั่นเจริญ ส.จัดการป่าชุมชน

16 ทช. 29 นายเศกสรรค์  ทิพย์สุข ส.บริหารกลาง

17 ทช. 50 นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน ส.บริหารกลาง

18 ทช. 65 นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ ส.บริหารกลาง

19 ทช. 72 นางสุวิมล ถนอมเผ่า ส.บริหารกลาง

20 ทช. 75 นางอัจฉรา เหมือนประสงค์ ส.บริหารกลาง

21 ทช. 7 นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

22 ทช. 15 นายประถม  บุญทวี ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

23 ทช. 19 นายพรเทพ ตันสกุล ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

24 ทช. 34 นายสมโภชน์ คลี่ดี ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

25 ทช. 20 นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา ส.แผนงานและสารสนเทศ

26 ทช. 52 นางสาวจิรภา  จิตคงสง ส.แผนงานและสารสนเทศ

27 ทช. 54 นางสาวช่อแพร  ทินพรรณ์ ส.แผนงานและสารสนเทศ

28 ทช. 66 นางสาววราภรณ์  มากสวาสดิ์ ส.แผนงานและสารสนเทศ

29 ทช. 35 นายสยาม  ช้างเนียม ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้
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เครื่อง ลําดับใน

ราชฯ ราชกิจจา
ชื่อ - สกุล สังกัด (เกษียณ ตาย โอน ลาออก) หมายเหตุ ลําดับ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2560

30 ทช. 76 นางสาวอารียาพัชร ์เพชรรัตน์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

31 ทช. 6 นายชัยณรงค์  พัฒนเจริญ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

32 ทช. 9 นายไชยา  แดนโพธิ์ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

33 ทช. 11 นายณรงค์  คูณขุนทด ส.ส่งเสริมการปลูกป่า
โอนไปกรมอุทยาน 

15/03/2560

34 ทช. 22 นายยุทธศักดิ์  ไชยศักดา ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

35 ทช. 26 นายวุฒิกร คุ้มเจริญ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

36 ทช. 37 นายสรนันท ์จําปาศรี ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

37 ทช. 44 นายอภิรัฐ  สุขพูน ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

38 ทช. 67 นางสาววารินทร์ ตรีมงคล ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

39 ทช. 3 นายเจษฎา  เงินทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

40 ทช. 4 นายเจษฎา  พันสถา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

41 ทช. 27 นายศุภชัย นุชิต ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

42 ทช. 41 นายอนันต ์ปิ่นน้อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

43 ทช. 46 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

44 ทช. 30 นายเล็ก  วงษา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

45 ทช. 32 นายสมบูรณ ์จําปาอูป ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

46 ทช. 39 นายสุพร  จังกินา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

47 ทช. 58 นางสาวประภัสสร สุทธิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

48 ทช. 12 นายธนบด ี บุญทน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

49 ทช. 16 นายประเสริฐ  ศรีทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

50 ทช. 36 นายสยาม  สละ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

51 ทช. 49 นางขนิษฐา ศรีทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

52 ทช. 14 นายประทีป ปัญญาบุตร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

53 ทช. 40 นายสํารวจ  ใจซื่อ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

54 ทช. 2 นายครรชิต  โล่ห์คํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

55 ทช. 13 นายนรินทร์  อินทรีย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

56 ทช. 38 นายสราวุธ สุโพธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

57 ทช. 5 นายฉัตรชัย  ค้าดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
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ราชฯ ราชกิจจา
ชื่อ - สกุล สังกัด (เกษียณ ตาย โอน ลาออก) หมายเหตุ ลําดับ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2560

58 ทช. 48 นายสุพบ  เทือกจอหอ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

59 ทช. 64 นางสาววรพรรณ ์ ปรีดีวงษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

60 ทช. 69 นางสาวศศิธร  รัตนเดชกําจร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

61 ทช. 1 นายกานดิษฎ์  สิงหากัน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

62 ทช. 10 นายณภัทร  ตานะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

63 ทช. 33 นายสมศักดิ์ ทวินันท์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

64 ทช. 28 นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

65 ทช. 42 นายอนันต ์โพธิ์พันธุ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

66 ทช. 70 นางสาวสุดใจ บุตรแตง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

67 ทช. 71 นางสาวสุชีพ นกแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

68 ทช. 31 นายสมชาย จิตรหลัง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

69 ทช. 47 นายสุทธิรัตน ์จันทร์เจริญ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

70 ทช. 53 นางจุติพร  พัดชู ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

71 ทช. 63 นางสาวพัชร ี บุญย่อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

72 ทช. 8 นายเชษฐ ์ สิทธิสินธ์ุ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

73 ทช. 23 นายวรวัชร จุทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

74 ทช. 73 นางโสภ ี บริสุทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

75 ทช. 21 นายไพโรจน ์ นัครา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

76 ทช. 45 นายเอกพงศ์ ศิริธร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 เสียชีวิต 14/04/2560
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1 ทม. 26 นายอานนท ์ ถิระปรีดานันท์ กองการอนุญาต

2 ทม. 39 นางสาวกุลธิดา คําใจ กองการอนุญาต

3 ทม. 54 นางสาวมณีรัตน ์ แสงสุวรรณนุกุล กลุ่มนิติการ

4 ทม. 57 นางสาวระวิพรรณ จินดาดวง กลุ่มนิติการ โอน 20/02/2560

5 ทม. 2 นายเจน  รักสุข ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

6 ทม. 13 นายธนากร  กีรติภควัต ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

7 ทม. 24 นายวีรพล  ม่วงคราม ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

8 ทม. 31 นายหงษ์พิจารณ์  บัวไข ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

9 ทม. 32 นายอดิศร  สารวงศ์ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

10 ทม. 38 นางกําไร ประมาณ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

11 ทม. 62 นางสาวสิริลักษณา  สมเพชร ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

12 ทม. 65 นางสาวสุณิส  ยอดนาม ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

13 ทม. 11 นายทิชา เลาหบุตร ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

14 ทม. 48 นางเบญจรัตน ์ พรหมเพ็ญ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

15 ทม. 60 นางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

16 ทม. 12 นายธนวรรธน ์พงษ์เกิด ส.แผนงานและสารสนเทศ

17 ทม. 43 นางสาวณัฎฐิณ ี ปิ่นเนียม ส.แผนงานและสารสนเทศ

18 ทม. 49 นางสาวปิยะฉัตร  ช่วยปลอด ส.แผนงานและสารสนเทศ

19 ทม. 50 นางสาวพริ้งเพลา คงงาม ส.แผนงานและสารสนเทศ

20 ทม. 27 นายศักร แสนสุริยวงศ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

21 ทม. 4 นายชุติเดช กสิกรรม ส.บริหารกลาง

22 ทม. 18 นายพลกฤษณ์ นาคศิริ ส.บริหารกลาง

23 ทม. 19 ว่าที่ร้อยเอก มานพ นามไพร ส.บริหารกลาง

24 ทม. 42 นางสาวชุติมา  โพธิ์เบี้ยว ส.บริหารกลาง

25 ทม. 47 นางสาวนฤมล  กสิกรรม ส.บริหารกลาง

26 ทม. 51 นางพัชราภา พรมนิล ส.บริหารกลาง

27 ทม. 56 นางเมธ ีวงศ์ศรีเพ็ง ส.บริหารกลาง

28 ทม. 59 นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง ส.บริหารกลาง

29 ทม. 64 นางสาวสุชาดา  เกษรเกิด ส.บริหารกลาง
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30 ทม. 66 นางสาวสุดา โตรส ส.บริหารกลาง

31 ทม. 69 นางสาวอรสา  บุญประเสริฐ ส.บริหารกลาง

32 ทม. 37 นางสาวกาญจนา ศรเทียน ส.จัดการป่าชุมชน

33 ทม. 40 นางจรรฑณา โพธิแท่น ส.จัดการที่ดินป่าไม้

34 ทม. 41 นางสาวชลเนตร  ปรีชาเจริญศรี ส.จัดการที่ดินป่าไม้

35 ทม. 3 นายชัยวัฒน ์แสงศรีจันทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

36 ทม. 5 นายชโลธร  ชุมภูกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

37 ทม. 7 นายชาญณรงค์  สุวรรณคํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

38 ทม. 52 นางสาวพัฒนาวด ีกุณฑะโร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

39 ทม. 71 นางสาวอําพร  จี๋มะลิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

40 ทม. 1 นายจักรพงศ์  กล่อมใจ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

41 ทม. 28 นายศิริศักดิ์ ทนงรบ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

42 ทม. 29 นายสมควร  พรมมา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

43 ทม. 46 นางสาวเตือนใจ ประทุมมา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

44 ทม. 61 นางสาวสมรัก เจนดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

45 ทม. 25 นายวีระ  ระบอบ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

46 ทม. 45 นางณิชาพัชร ์ มูสิกะวงศ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

47 ทม. 17 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีเดช ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

48 ทม. 21 นายวรมัน วงศ์อารยธรรม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

49 ทม. 22 นายวรวิทย์ โกกิลารัตน์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

50 ทม. 10 นายดนัย นิลคูหา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

51 ทม. 16 นายประจัน  ดาวังปา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

52 ทม. 63 นางสุจิตรา อ่อนหวาน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

53 ทม. 14 นายธเนศ บัวแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

54 ทม. 34 นายอภิรัตน ์พิรุฬห์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

55 ทม. 44 นางณิชาบูล  จันนรา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

56 ทม. 53 นางสาวภัทร์ชนิสร อนันท์พรนิธิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 โอน 28/02/2560

57 ทม. 58 นางสาววราพร โพธิสาร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

58 ทม. 68 นางสาวเสาวนีย ์ คําใบ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
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59 ทม. 20 นายรักษา  สุนินทบูรณ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

60 ทม. 8 นายชาญวิทย์  ประชุมรักษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

61 ทม. 55 นางสาวมนัสสุดา นันทสิริพร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

62 ทม. 9 นายไชยา  คล้ายคลึง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

63 ทม. 36 นายอรุณ  สินบํารุง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

64 ทม. 70 นางสาวอัมพร  ภักดีแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

65 ทม. 15 นายบัณฑิต  ยืนชีวิต ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 เกษียณ 59

66 ทม. 23 นายวิศิษฎ ์ ชิตรัตถา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

67 ทม. 30 นายสรกฤษณ สิงห์คํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

68 ทม. 35 นายอริย์ธัช  โภคินภัทรนันต์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

69 ทม. 6 นายชาญชัย  กิจศักดาภาพ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

70 ทม. 33 นายอภินันท ์ ขันธิราช ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

71 ทม. 67 นางสาวสุพัตสร  มากทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
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1 ตช. 3 นายชาติวัฒน ์จันทร์สุวรรณ กองการอนุญาต

2 ตช. 12 นายอภิชาต ิ ชนาธิปกุล กองการอนุญาต

3 ตช. 4 นายชินโย  ชาชิโย ส.บริหารกลาง

4 ตช. 9 นายสุรชาติ  บุญชูวงค์ ส.บริหารกลาง

5 ตช. 13 นางสาวจรรยพร บุญแก้วคง ส.บริหารกลาง

6 ตช. 21 นางสุชาดา  อนูปกิจ ส.บริหารกลาง

7 ตช. 5 นายธัณยภาคย์  ริมฝาย ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

8 ตช. 16 นางสาวดุษฏ ีเริงหรินทร์ ส.แผนงานและสารสนเทศ

9 ตช. 20 นางสาวสพินนา  อ่อนเพ็ง ส.แผนงานและสารสนเทศ

10 ตช. 14 นางชุติมณฑน์  อินทอง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

11 ตช. 2 นายชนะศักดิ์  จันทาสูงเนิน ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

12 ตช. 6 นายผดุงศักดิ์ เกรียงมงคล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

13 ตช. 19 นางสาววรรณกร สุรินทร์คํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

14 ตช. 7 นายสนธยา วงษ์เมือง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

15 ตช. 10 นายสุรพงษ์  อนุชน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

16 ตช. 15 นางสาวณัฐรุจา แคลนกระโทก ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

17 ตช. 11 นายอดิศร  คงแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

18 ตช. 17 นางสาวปนาฬ ี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

19 ตช. 8 นายสมศักดิ์ เสนีย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

20 ตช. 18 นางสาวปรีดา คงทองศรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

21 ตช. 1 นายไกรนิรันดร์  ประนอม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
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1 ตม. 24 นางสาวณิชาภา ไชยพร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 ตม. 1 นายไกรวุฒ ิศิริอ่อน ส.จัดการที่ดินป่าไม้

3 ตม. 29 นางสาวนิฐินันท ์ แสนอินอํานาจ ส.จัดการที่ดินป่าไม้

4 ตม. 39 นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ ส.จัดการที่ดินป่าไม้

5 ตม. 27 นางสาวนภัสกร  ธนเกษมสกุล ส.จัดการป่าชุมชน

6 ตม. 35 นางสาวพิทยาภรณ์  ป่าหลวง ส.จัดการป่าชุมชน

7 ตม. 5 ว่าที่ร้อยตรี นพดล  เกษจันทร์ ส.บริหารกลาง

8 ตม. 15 นางสาวกาญจนา  เหมืองทอง ส.บริหารกลาง

9 ตม. 8 นายพิษณุ  ยุ่นสมาน ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

10 ตม. 36 นางสาวมลธุดา  สุทธิพงศ์ ส.แผนงานและสารสนเทศ

11 ตม. 21 นางสาวณรัฐนันทน ์สุวรรณผ่อง ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

12 ตม. 23 นางสาวณัฐพร แตงหมี ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

13 ตม. 28 นางสาวนภาลัย  เสมอใจ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

14 ตม. 41 นางสาวสมพร  คําชมภู ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

15 ตม. 46 นางสาวอินทิรา พันธาสุ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

16 ตม. 6 นายพงศ์ปกรณ์  ผิวผ่อง ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

17 ตม. 10 นายราวุฒ ิ ทานัน ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

18 ตม. 22 นางสาวณัฐนันท ์ ไชยวงศ์ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

19 ตม. 25 นางสาวธัญยธรณ์  อุดมศักดิ์เวชกุล ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

20 ตม. 33 นางสาวปรียานันท ์เมืองแสน ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

21 ตม. 16 นางเกศิน ีดีมุงคุณวัตร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

22 ตม. 3 นายคงศักดิ์  สร้อยเสนา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

23 ตม. 32 นางสาวปราณี ปันทะโชติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

24 ตม. 42 นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

25 ตม. 26 นางสาวนงนุช  ศรีสืบ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

26 ตม. 40 นางสาววราภรณ์ จําปา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

27 ตม. 2 ว่าที่ร้อยตรีคําใส บํารุงภักดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

28 ตม. 4 นายณัฐวุฒ ิ พรมบุรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

29 ตม. 12 นายศุภฤกษ ์ สุนทรสถิตย์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
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30 ตม. 13 นายอัครพงษ์  นาคถนอม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

31 ตม. 45 นางสาวอรวรรณ  แสงแสน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

32 ตม. 30 นางสาวน้ําฝน จันทร์ดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

33 ตม. 38 นางสาวยุล ีมีวงษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

34 ตม. 7 นายปณิธาน คูณค้ํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

35 ตม. 19 นางฐิตาภร ปะละมะ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

36 ตม. 31 นางบุปผาทิพย ์โชติพินิจ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

37 ตม. 9 นายพรภิรมณ ์อุระแสง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

38 ตม. 17 นางสาวคนาง  นพรัตน์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

39 ตม. 18 นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

40 ตม. 34 นางสาวปิยมาศ เรืองพุม่ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10

41 ตม. 14 นางสาวกาญจนา  วีระวงศ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

42 ตม. 20 นางสาวฐิติมา  สุวรรณภักดี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

43 ตม. 44 นางสาวสุภาวดี  ศรประสิทธิ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

44 ตม. 11 นายศุภชัย  พัฒภูมิ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12

45 ตม. 43 นางสาวสุดารัตน ์บัวเพ็ชร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

46 ตม. 37 นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
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ราชฯ ราชกิจจา
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1 จม. 6 นางสาวนนทภรณ์  กรเอี่ยม ส.จัดการป่าชุมชน

2 จม. 8 นางอรอุมา  พละกลาง ส.จัดการป่าชุมชน

3 จม. 3 นายสุรศักดิ์  บุกเจียมอาจ ส.บริหารกลาง

4 จม. 7 นางสาววรรณวิไล  ทองใย ส.บริหารกลาง

5 จม. 1 นายกิตติพันธ์  ศรีตะลาลัย ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

6 จม. 10 นางสาวอนัญญา  ปัทมสนธิ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

7 จม. 2 นายภัทรพล  คงสร้างสรร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

8 จม. 4 นายเลอพงศ์  จันทราวุธ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

9 จม. 5 นางสาวกริยา  สุดปัญญา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

10 จม. 9 นางสาวสันทยา  คําน้อย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
โอนไปกรมคุมประพฤติ

 15/09/2559
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1 รจพ. 12 นายฉัตรชัย  แต่งทรัพย์ กองการอนุญาต

2 รจพ. 72 นายบันลือ  บินลอย กองการอนุญาต

3 รจพ. 103 นางสาวพิมพ์นิภา  ระเริง กองการอนุญาต

4 รจพ. 50 นายวิษณุ         ดํารงสัจจ์ศิริ ส.จัดการที่ดินป่าไม้

5 รจพ. 6 นายโกวิท  คงมี ส.จัดการป่าชุมชน

6 รจพ. 34 นายพีระชัย  สุขเกื้อ ส.จัดการป่าชุมชน

7 รจพ. 104 นางสาวมณีรัตน ์  สกุลศิรจิตร ส.จัดการป่าชุมชน
ช่ือที่ถูกต้อง คือ นาง

มณีรัตน ์  สกุลศิรจิตร

8 รจพ. 59 นายธนพู  คุตตรานนท์ ส.บริหารกลาง ลาออก 27/04/2560

9 รจพ. 97 นางชนิลทิพย ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ส.บริหารกลาง

10 รจพ. 98 นางสาวชุลีกร  บัวเพ็ญ ส.บริหารกลาง

11 รจพ. 102 นางสาวพัธญสรณ์  แป้นทอง ส.บริหารกลาง

12 รจพ. 1 นายกมลชัย  เรืองศรี ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

13 รจพ. 4 นายกฤชวัฎ  รอดเนียม ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

14 รจพ. 5 นายกิตติพันธุ ์ รัตนวงค์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

15 รจพ. 7 นายขรรค์ชัย  มุ่งแซกกลาง ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

16 รจพ. 8 นายจรัส  ยิ่งยงค ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

17 รจพ. 10 นายจีรวัฒน ์ ยูงมณีรัตน์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

18 รจพ. 16 นายชัยวัฒน ์ กรุงไกรจักร์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

19 รจพ. 18 นายชิตพล  ศรีจันทร์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

20 รจพ. 24 นายฐิติสรรค ์ ทองทุม ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

21 รจพ. 25 นายณรณชัย  ชูสุวรรณ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

22 รจพ. 30 นายพงศ์ษา  เพ็งหนู ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

23 รจพ. 36 นายไพโรจน ์    คําโถ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

24 รจพ. 41 นายรุ่ง            คําโถ             ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

25 รจพ. 47 นายวิทยา ณวิพันธ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

26 รจพ. 51 นายดําเนิน  เดขสอน ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

27 รจพ. 52 นายทศพล  ทองเจริญ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

28 รจพ. 57 นายธนพงศ์  โพธิแท่น ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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29 รจพ. 58 นายธนพงษ์  เสงี่ยมศักดิ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

30 รจพ. 63 นายธวัชชัย  ปุริเกษม ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

31 รจพ. 71 นายบรรจบ  ชีพรับสุข ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

32 รจพ. 75 นายวีรศักดิ์  ชูเชิด ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

33 รจพ. 81 นายศักร  แสนสุริยวงศ์ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

34 รจพ. 86 นายเสกสรรค์  สุนทรนาค ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

35 รจพ. 92 นายโสฬัสว ์ หวังการ ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

36 รจพ. 93 นายอภิสิทธิ์  เลิศการค้าสุข ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

37 รจพ. 96 นายเอกรัตน ์พรหมศิริแสน ส.ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

38 รจพ. 105 นางสาววรนุช  เอมมาโนชญ์ ส.แผนงานและสารสนเทศ

39 รจพ. 100 นางสาวพรทิพย์  เกตุสมบูรณ์ ส.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้

40 รจพ. 13 นายชัย  จันทราคณสกุล ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

41 รจพ. 54 นายเทอดธรรม  จักรนารายณ์ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

42 รจพ. 56 นายธงไชย  สุขแก้ว ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

43 รจพ. 94 นายอัครพงษ์ อําพิน ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

44 รจพ. 99 นางสาวปาณิศา  ณัฏฐภูมิ ส.ส่งเสริมการปลูกป่า

45 รจพ. 35 นายพูนสวัสดิ์  ภัทรอนันตนพ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

46 รจพ. 39 นายยุทธศักดิ์  กิตติบวรกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

47 รจพ. 40 นายรังสิต        พูลศรี ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

48 รจพ. 42 นายรุ่งเพ็ชร ์ บรรเทา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

49 รจพ. 46 นายวรวุฒ ิ โพธิแท่น ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

50 รจพ. 74 นายบุญเลิศ  สีม่วง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

51 รจพ. 85 นายสัมพันธ์  พุฒด้วง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

52 รจพ. 88 นายสุเทพ  ศิริรัตน์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

53 รจพ. 21 นายฐานันดร  หอมนาน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

54 รจพ. 31 นายพนัส  เช้ือสะอาด ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

55 รจพ. 44 นายลิขิต  วงศ์วชิระนนท์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

56 รจพ. 68 นายนิกร  ศิรโรจนานนท์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

57 รจพ. 69 นายนิวัต ิ มีวรรณสุขกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
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58 รจพ. 82 นายสมพงษ ์ ฐิติโชติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

59 รจพ. 89 นายสุภาพ  วงศ์ดวง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2

60 รจพ. 9 นายจิตรกร  สังข์พิชัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

61 รจพ. 17 นายชานันท ์ แก้วกล้า ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

62 รจพ. 37 นายมงคล       อินมงคล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

63 รจพ. 38 นายมังกร  แก้วพรม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

64 รจพ. 43 นายเรวัตร  เวียงทอง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

65 รจพ. 60 นายธนรัตน ์ แปงใจ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

66 รจพ. 66 นายธีระพล  มีทองขาว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

67 รจพ. 91 นายเสน่ห์  แสนมูล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

68 รจพ. 28 นายปัญญวิชช ์ อ่อนละมัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

69 รจพ. 33 นายพิสิษฐ  สอนไว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

70 รจพ. 84 นายสมศักดิ์  ตะเภา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

71 รจพ. 90 นายสุรเชษฐ ์ ธรรมชัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4

72 รจพ. 14 นายชัยนาจ  ภู่เพชร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

73 รจพ. 19 นายเชษฐกิตติ์  ฉันทรัตนาคินทร์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

74 รจพ. 101 นางสาวพรทิพย์   ปิยะโชติ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5

75 รจพ. 2 นายกรกฏ  แก้วอ่อน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

76 รจพ. 15 นายชัยพร  พูลเพิ่ม ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6

77 รจพ. 22 นายฐาวณัฐ  ดีโนนอด ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

78 รจพ. 23 นายฐิติกร  เงาะปก ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

79 รจพ. 48 นายวินสันต ์ ชูตากแดด ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

80 รจพ. 49 นายวิวรรธน ์    มองเห็นทวีโชค ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

81 รจพ. 62 นายธนิตย  ทวีชื่น ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

82 รจพ. 76 นายวีรวัฒน ์ ประสมสุข ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

83 รจพ. 77 นายวีระ   อมรศักดิ์ชัย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

84 รจพ. 78 นายวีระพงษ์  ทองงอก ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

85 รจพ. 79 นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

86 รจพ. 26 นายปริญญา     วรรณศุภ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
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87 รจพ. 27 นายประเสริฐ  มาลาคํา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

88 รจพ. 53 นายทาร์ซาน  ชาลีวงษ์ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

89 รจพ. 80 นายศราวุธ  มหานิล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

90 รจพ. 55 นายเทียนชัย  ปรีดา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

91 รจพ. 87 นายสุชาต ิ ทิมแก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9

92 รจพ. 64 นายธวัชชัย  หิตา ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

93 รจพ. 65 นายธานี นิยมไทย ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

94 รจพ. 67 นายนันทชัย ชมพูพล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
ตัวสะกดสกุลที่ถูกต้อง 

คือ  ชมภูพล

95 รจพ. 11 นายเจษฎา  พูลนวน ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

96 รจพ. 20 นายชํานาญ  จันคง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

97 รจพ. 29 นายปิยะ          พลพระ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

98 รจพ. 61 นายธนวัฒน ์ พลพระ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

99 รจพ. 83 นายสมพร  สุขเกื้อ ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

100 รจพ. 95 นายอาดีด  ชายกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

101 รจพ. 3 นายกรภัทร์  ภู่ชยังกูร ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

102 รจพ. 32 นายพิเชษฐ ์ ทองจันทร์แก้ว ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

103 รจพ. 45 นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

104 รจพ. 70 นายนฤเศรษฐ  แก้วคง ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

105 รจพ. 73 นายบุญส่ง  รองเดช ส.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13


