
 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายพลกฤษณ  ขวัญเกื้อ 

 ๒ นายธนภณ  พันทอง 

 ๓ นายวงศกร  บูรณพันธุ 

 ๔ นางสาวกาญจนา  เจรญิแนว 

 ๕ นางสาวกาญจนา  ศรีปตวิิทยานันท 

 ๖ นางสาวเกษราภรณ  สุนทรพฤกษ 

 ๗ นางจตุพร  วอนขํา 

 ๘ นางสาวรตันติมา  เจียมดวง 

 ๙ นางสาวรบัขวัญ  สายสุวรรณ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกติิพงศ  ทองเชื้อ  

 ๒ นายจักรกฤษณ  ลีทอง 

 ๓ นายพัสกร  อาจศิร ิ

 ๔ นายวสุรัตน  คงแยม 

 ๕ นายเอกพงศ  เกตุเอม 

 ๖ นางสาวกุสุมา  นัยนภาเสิศ 

 ๗ นางสาวเกศรนิทร  ศริ ิ

 ๘ นางสาวจิรนันท  ฝูงใหญ 

 ๙ นางสาวญาณิกา  ทองใสพร 

 ๑๐ นางสาวประจุทิพย  รัตนกาญจน 

 ๑๑ นางสาวปวีณา  สนธ ิ

 ๑๒ นางสาวปยะนุช  พาอุนใจ 

 ๑๓ นางสาวมนัสว ี เฮงสุวรรณ 

 ๑๔ นางสาวรสริน  ผิวงาม 

 ๑๕ นางสาวศริิลักษณ  หลอชื่นวงศ 

 ๑๖ นางสาวศริิวิมล  แกวจุย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายสิทธิพร  รมัภาพ 

 ๒ สิบโทหญิง  กติยาพร  พัฒนวรรณ  

 ๓ นางสาววรรณา  ชติชกิูล  

 ๔ นางสาวสุพิชชญา  โลนทมุมา  

กรมปาไม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกานดิษฎ  สิงหากนั 

 ๒ นายครรชิต  โลหคํา 

 ๓ นายเจษฎา  เงนิทอง 

 ๔ นายเจษฎา  พันสถา 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 ๕ นายฉตัรชัย  คาด ี

 ๖ นายชัยณรงค  พัฒนเจริญ 

 ๗ นายโชคชัย  เลิศเกียรตวิงศ 

 ๘ นายเชษฐ  สิทธิสินธุ 

 ๙ นายไชยา  แดนโพธิ ์

 ๑๐ นายณภัทร  ตานะ 

 ๑๑ นายณรงค  คูณขนุทด 

 ๑๒ นายธนบดี  บุญทน 

 ๑๓ นายนรนิทร  อนิทรีย 

 ๑๔ นายประทีป  ปญญาบตุร 

 ๑๕ นายประถม  บุญทว ี

 ๑๖ นายประเสรฐิ  ศรีทอง 

 ๑๗ นายปรชีา  องคประเสรฐิ 

 ๑๘ นายพรสรร  กุณฑลสุรกานต 

 ๑๙ นายพรเทพ  ตนัสกุล 

 ๒๐ นายพินิจศักดิ์  กล่ินมาลา 

 ๒๑ นายไพโรจน  นคัรา 

 ๒๒ นายยุทธศกัดิ ์ ไชยศักดา 

 ๒๓ นายวรวัชร  จุทอง 

 ๒๔ นายวรากร  เกษมพันธกุล 

 ๒๕ นายวิชติ  กัณหา 

 ๒๖ นายวฒุิกร  คุมเจริญ 

 ๒๗ นายศุภชัย  นุชติ 

 ๒๘ นายศุภสิทธิ ์ ชนุเชาวฤทธิ ์

 ๒๙ นายเศกสรรค  ทิพยสุข 

 ๓๐ นายเล็ก  วงษา 

 ๓๑ นายสมชาย  จิตรหลัง 

 ๓๒ นายสมบรูณ  จําปาอูป 

 ๓๓ นายสมศกัดิ ์ ทวินนัท 

 ๓๔ นายสมโภชน  คล่ีด ี

 ๓๕ นายสยาม  ชางเนียม 

 ๓๖ นายสยาม  สละ 

 ๓๗ นายสรนนัท  จําปาศร ี

 ๓๘ นายสราวุธ  สุโพธิ ์

 ๓๙ นายสุพร  จังกนิา 

 ๔๐ นายสํารวจ  ใจซื่อ 

 ๔๑ นายอนนัต  ปนนอย 

 ๔๒ นายอนนัต  โพธิ์พันธุ 

 ๔๓ นายอธิพงษ  กอผล 

 ๔๔ นายอภิรัฐ  สุขพูน 

 ๔๕ นายเอกพงศ  ศิรธิร 

 ๔๖ นายสัญญา  แกวธรรมานกุลู 

 ๔๗ นายสุทธริัตน  จันทรเจรญิ 

 ๔๘ นายสุพบ  เทือกจอหอ 

 ๔๙ นางขนิษฐา  ศรีทอง 

 ๕๐ นางสาวคริษฐา  ทับจ่ัน 

 ๕๑ นางจิณณพัต  แกวเขือ่นขันธ 

 ๕๒ นางสาวจิรภา  จิตคงสง 

 ๕๓ นางจุติพร  พัดช ู

 ๕๔ นางสาวชอแพร  ทินพรรณ 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 ๕๕ นางชตุิกาญจน  สรรเสริญ 

 ๕๖ นางนิตยา  ทัพพะรงัสี 

 ๕๗ นางสาวปฏิมาพร  ผองสุขสวัสดิ ์

 ๕๘ นางสาวประภัสสร  สุทธ ิ

 ๕๙ นางปริชาติ  เจรญิกรงุ 

 ๖๐ นางสาวพรพิมล  จอยเล็ก 

 ๖๑ นางสาวพัชรา  ลิมปนานวุัฒน 

 ๖๒ นางพัชรนิทร  บญุราศร ี

 ๖๓ นางสาวพัชรี  บญุยอย 

 ๖๔ นางสาววรพรรณ  ปรีดวีงษ 

 ๖๕ นางวรรณเพ็ญ  สุขสมอรรถ 

 ๖๖ นางสาววราภรณ  มากสวาสดิ ์

 ๖๗ นางสาววารนิทร  ตรีมงคล 

 ๖๘ นางวาสนา  กอผล 

 ๖๙ นางสาวศศิธร  รัตนเดชกําจร 

 ๗๐ นางสาวสุดใจ  บตุรแตง 

 ๗๑ นางสาวสุชีพ  นกแกว 

 ๗๒ นางสุวมิล  ถนอมเผา 

 ๗๓ นางโสภี  บริสุทธิ ์

 ๗๔ นางสาวอนันตพร  ตัน่เจรญิ 

 ๗๕ นางอัจฉรา  เหมือนประสงค 

 ๗๖ นางสาวอารียาพัชร  เพชรรตัน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายจักรพงศ  กลอมใจ 

 ๒ นายเจน  รักสุข 

 ๓ นายชัยวฒัน  แสงศรีจันทร 

 ๔ นายชุตเิดช  กสิกรรม 

 ๕ นายชโลธร  ชุมภูกุล 

 ๖ นายชาญชัย  กิจศักดาภาพ 

 ๗ นายชาญณรงค  สุวรรณคํา 

 ๘ นายชาญวิทย  ประชุมรักษ 

 ๙ นายไชยา  คลายคลึง 

 ๑๐ นายดนัย  นิลคหูา 

 ๑๑ นายทิชา  เลาหบตุร 

 ๑๒ นายธนวรรธน  พงษเกดิ 

 ๑๓ นายธนากร  กีรติภควตั 

 ๑๔ นายธเนศ  บวัแกว 

 ๑๕ นายบัณฑิต  ยืนชีวติ 

 ๑๖ นายประจัน  ดาวงัปา 

 ๑๗ นายพงษศักดิ์  ศรเีดช 

 ๑๘ นายพลกฤษณ  นาคศริ ิ

 ๑๙ วาที่รอยเอก  มานพ  นามไพร 

 ๒๐ นายรักษา  สุนินทบูรณ 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 ๒๑ นายวรมัน  วงศอารยธรรม 

 ๒๒ นายวรวิทย  โกกิลารตัน 

 ๒๓ นายวิศิษฎ  ชติรตัถา 

 ๒๔ นายวรีพล  มวงคราม 

 ๒๕ นายวรีะ  ระบอบ 

 ๒๖ นายอานนท  ถริะปรีดานนัท 

 ๒๗ นายศักร  แสนสุริยวงศ 

 ๒๘ นายศิรศิักดิ์  ทนงรบ 

 ๒๙ นายสมควร  พรมมา 

 ๓๐ นายสรกฤษณ  สิงหคํา 

 ๓๑ นายหงษพิจารณ  บัวไข 

 ๓๒ นายอดศิร  สารวงศ 

 ๓๓ นายอภินนัท  ขันธิราช 

 ๓๔ นายอภิรตัน  พิรุฬห 

 ๓๕ นายอริยธัช  โภคนิภัทรนนัต 

 ๓๖ นายอรุณ  สินบํารุง 

 ๓๗ นางสาวกาญจนา  ศรเทียน 

 ๓๘ นางกาํไร  ประมาณ 

 ๓๙ นางสาวกุลธิดา  คําใจ 

 ๔๐ นางจรรฑณา  โพธแิทน 

 ๔๑ นางสาวชลเนตร  ปรีชาเจรญิศร ี

 ๔๒ นางสาวชตุิมา  โพธิ์เบี้ยว 

 ๔๓ นางสาวณัฎฐิณี  ปนเนียม 

 ๔๔ นางณิชาบูล  จันนรา 

 ๔๕ นางณิชาพัชร  มูสิกะวงศ 

 ๔๖ นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา 

 ๔๗ นางสาวนฤมล  กสิกรรม 

 ๔๘ นางเบญจรัตน  พรหมเพ็ญ 

 ๔๙ นางสาวปยะฉตัร  ชวยปลอด 

 ๕๐ นางสาวพริ้งเพลา  คงงาม 

 ๕๑ นางพัชราภา  พรมนิล 

 ๕๒ นางสาวพัฒนาวดี  กุณฑะโร 

 ๕๓ นางสาวภัทรชนิสร  อนันทพรนิธ ิ

 ๕๔ นางสาวมณีรัตน  แสงสุวรรณนุกุล 

 ๕๕ นางสาวมนัสสุดา  นันทสิริพร 

 ๕๖ นางเมธ ี วงศศรีเพ็ง 

 ๕๗ นางสาวระวิพรรณ  จินดาดวง 

 ๕๘ นางสาววราพร  โพธิสาร 

 ๕๙ นางวราภรณ  อวมพวง 

 ๖๐ นางสาววรีณา  สมพีรวงศ 

 ๖๑ นางสาวสมรัก  เจนด ี

 ๖๒ นางสาวสิริลักษณา  สมเพชร 

 ๖๓ นางสุจิตรา  ออนหวาน 

 ๖๔ นางสาวสุชาดา  เกษรเกดิ 

 ๖๕ นางสาวสุณิส  ยอดนาม 

 ๖๖ นางสาวสุดา  โตรส 

 ๖๗ นางสาวสุพัตสร  มากทอง 

 ๖๘ นางสาวเสาวนีย  คาํใบ 

 ๖๙ นางสาวอรสา  บุญประเสรฐิ 

 ๗๐ นางสาวอัมพร  ภักดแีกว 

 ๗๑ นางสาวอําพร  จ๋ีมะลิ 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายไกรนริันดร  ประนอม 

 ๒ นายชนะศักดิ์  จันทาสูงเนิน 

 ๓ นายชาติวฒัน  จันทรสุวรรณ 

 ๔ นายชินโย  ชาชิโย 

 ๕ นายธัณยภาคย  รมิฝาย 

 ๖ นายผดงุศักดิ์  เกรียงมงคล 

 ๗ นายสนธยา  วงษเมือง 

 ๘ นายสมศกัดิ ์ เสนีย 

 ๙ นายสุรชาติ  บญุชูวงศ 

 ๑๐ นายสุรพงษ  อนชุน 

 ๑๑ นายอดศิร  คงแกว 

 ๑๒ นายอภิชาติ  ชนาธิปกุล 

 ๑๓ นางสาวจรรยพร  บุญแกวคง 

 ๑๔ นางชตุิมณฑน  อนิทอง 

 ๑๕ นางสาวณัฐรุจา  แคลนกระโทก 

 ๑๖ นางสาวดุษฏี  เริงหรินทร 

 ๑๗ นางสาวปนาฬี  มังกรศักดิ์สิทธิ ์

 ๑๘ นางสาวปรีดา  คงทองศร ี

 ๑๙ นางสาววรรณกร  สุรนิทรคาํ 

 ๒๐ นางสาวสพินนา  ออนเพ็ง 

 ๒๑ นางสุชาดา  อนูปกิจ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายไกรวฒุิ  ศิรอิอน 

 ๒ วาที่รอยตร ี คาํใส  บํารุงภักด ี

 ๓ นายคงศักดิ์  สรอยเสนา 

 ๔ นายณัฐวุฒ ิ พรมบุร ี

 ๕ วาที่รอยตร ี นพดล  เกษจันทร 

 ๖ นายพงศปกรณ  ผิวผอง 

 ๗ นายปณิธาน  คูณค้ํา 

 ๘ นายพิษณุ  ยุนสมาน 

 ๙ นายพรภิรมณ  อรุะแสง 

 ๑๐ นายราวุฒ ิ ทานัน 

 ๑๑ นายศุภชัย  พัฒภูม ิ

 ๑๒ นายศุภฤกษ  สุนทรสถิตย 

 ๑๓ นายอัครพงษ  นาคถนอม 

 ๑๔ นางสาวกาญจนา  วีระวงศ 

 ๑๕ นางสาวกาญจนา  เหมอืงทอง 

 ๑๖ นางเกศิน ี ดีมงุคุณวตัร 

 ๑๗ นางสาวคนาง  นพรัตน 

 ๑๘ นางสาวชลธิชา  ศรสีวัสดิ ์

 ๑๙ นางฐติาภร  ปะละมะ 

 ๒๐ นางสาวฐติิมา  สุวรรณภักด ี

 ๒๑ นางสาวณรฐันนัทน  สุวรรณผอง 

 ๒๒ นางสาวณัฐนันท  ไชยวงศ 

 ๒๓ นางสาวณัฐพร  แตงหม ี

 ๒๔ นางสาวณิชาภา  ไชยพร 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 ๒๕ นางสาวธญัยธรณ  อุดมศักดิ์เวชกุล 

 ๒๖ นางสาวนงนุช  ศรีสืบ 

 ๒๗ นางสาวนภัสกร  ธนเกษมสกุล 

 ๒๘ นางสาวนภาลัย  เสมอใจ 

 ๒๙ นางสาวนฐิินนัท  แสนอินอํานาจ 

 ๓๐ นางสาวน้าํฝน  จันทรด ี

 ๓๑ นางบปุผาทิพย  โชติพินิจ 

 ๓๒ นางสาวปราณี  ปนทะโชต ิ

 ๓๓ นางสาวปรียานนัท  เมืองแสน 

 ๓๔ นางสาวปยมาศ  เรอืงพุม 

 ๓๕ นางสาวพิทยาภรณ  ปาหลวง 

 ๓๖ นางสาวมลธุดา  สุทธิพงศ 

 ๓๗ นางสาวมญัชุชากาญจน  แกวขาว 

 ๓๘ นางสาวยุลี  มีวงษ 

 ๓๙ นางสาววรปรียา  พระววิงศ 

 ๔๐ นางสาววราภรณ  จําปา 

 ๔๑ นางสาวสมพร  คาํชมภู 

 ๔๒ นางสาวสุนศิา  ศรวีีระพันธ 

 ๔๓ นางสาวสุดารตัน  บวัเพ็ชร 

 ๔๔ นางสาวสุภาวดี  ศรประสิทธิ ์

 ๔๕ นางสาวอรวรรณ  แสงแสน 

 ๔๖ นางสาวอนิทิรา  พันธาสุ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายกติติพันธ  ศรตีะลาลัย 

 ๒ นายภัทรพล  คงสรางสรร 

 ๓ นายสุรศกัดิ ์ บกุเจียมอาจ 

 ๔ นายเลอพงศ  จันทราวุธ 

 ๕ นางสาวกริยา  สุดปญญา 

 ๖ นางสาวนนทภรณ  กรเอี่ยม 

 ๗ นางสาววรรณวิไล  ทองใย 

 ๘ นางอรอุมา  พละกลาง 

 ๙ นางสาวสันทยา  คํานอย 

 ๑๐ นางสาวอนัญญา  ปทมสนธ ิ

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายเกียรติยศ  บรูณะสัมฤทธิ ์

 ๒ นายชัชชัย  โทปญญา 

 ๓ นายพนมพร  วงษปาน 

 ๔ นายอัศมน  ล่ิมสกุล 

 ๕ นางสาวจริยา  ชืน่ใจชน 

 ๖ นางสาวชวนพิศ  บญุยอย 

 ๗ นางสาวนภา  เอี่ยวประเสรฐิ 

 ๘ นางแฟรดาซ  มาเหล็ม   


