
 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑ นายสานติย  คงแกว 

 ๕๒ นายสํารวย  แวงวรรณ 

 ๕๓ นายสุดใจ  หมื่นพัด 

 ๕๔ นายสุมติร  บรรจงปร ุ

 ๕๕ นายสุรินทร  กฤษกุล 

 ๕๖ นายสุวนั  ศรโีสดา 

 ๕๗ นายสุวิทย  บญุตาแสง 

 ๕๘ นายเสนห  แกวคาํม ี

 ๕๙ นายองอาจ  ฟาคุม 

 ๖๐ นายอดุลย  แสนสุภา 

 ๖๑ นายอนุพงศ  บูรณพันธุ 

 ๖๒ นายอภิชาติ  สงเสรฐิ 

 ๖๓ นายอรุณ  สุขรักษา 

 ๖๔ นายอัคราทร  ศีลแสน 

 ๖๕ นายอํานวย  โชติสุข 

 ๖๖ นายอํานาจ  กุงทอง 

 ๖๗ นายอิทธิพล  คงด ี

 ๖๘ นายอุดม  นึกสมหวัง 

 ๖๙ นางณิชชาภัทร  กาญจนะ 

 ๗๐ นางสาวธญัวฤณ  กาญจนะ 

 ๗๑ นางนงนชุ  รัตนรกัษ 

 ๗๒ นางสาวมะลิวัลย  กล่ินศิร ิ

 ๗๓ นางรุงทิวา  ตรัยตรงึตรีคูณ 

 ๗๔ นางสมรักษ  สรรพบพิตร 

 ๗๕ นางสุกญัญา  สอาดเอี่ยม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายพิชิต  กระพรรณ 

กรมปาไม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๙  ราย)  

 ๑ นายกนกศักดิ์  ชื่นพิบูลย 

 ๒ นายกะเสียร  ทวมทรัพย 

 ๓ นายกูอับดลรอเชด  มณีกามัน 

 ๔ นายจรัส  สุวรรณพงศ 

 ๕ นายจรูญ  จันทร 

 ๖ นายจรูญ  วิลัยเกษม 

 ๗ นายจํานนัท  จุลอดุง 

 ๘ นายจําลอง  พงศพิละ 

 ๙ นายเฉลียว  สามงามพุม 

 ๑๐ นายชํานาญ  วงศชนะ 

 ๑๑ นายชุมพร  เครือพาน 

 ๑๒ นายชูชาติ  ปรดีา 

 ๑๓ นายไชยศกั  สอนตะโก 

 ๑๔ นายณัฐพงศ  เสียงตรง 

 ๑๕ นายดํารง  สิงหนนัท 

 ๑๖ นายทวศีักดิ ์ เรืองชวย 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗ นายธงชัย  มากมูล 

 ๑๘ นายธวัชชัย  ไผวงษ 

 ๑๙ นายนท ี ย่ิงกิตติมานุศักดิ ์

 ๒๐ นายนิพนธ  เกตุกอง 

 ๒๑ นายนิพนธ  หมืน่พราน 

 ๒๒ นายนิสาด  เหลาคนคา 

 ๒๓ นายบรรเทิง  ไชยจรัส 

 ๒๔ นายบุญหยด  สีทาวงศ 

 ๒๕ นายประกิจ  อภิรัชตานนท 

 ๒๖ นายประจวบ  อินทรสิทธิ ์

 ๒๗ นายประดิษฐ  กลางนุรกัษ 

 ๒๘ นายประทิน  บัตรรัมย 

 ๒๙ นายประมวล  มุสิกะเจรญิ 

 ๓๐ นายประยงค  ภูมคิอนสาร 

 ๓๑ นายประเสรฐิ  เครือแกว 

 ๓๒ นายปราโมทย  สายศิวานนท 

 ๓๓ นายปยะ  อรุีรักษ 

 ๓๔ นายผาสุข  ออนชาง 

 ๓๕ นายพิเชษฐ  นิม่สมุทร 

 ๓๖ นายพินิจ  จุลเจรญิ 

 ๓๗ นายไพฑูรย  ดวีันรอง 

 ๓๘ นายมงคล  พวงศิลป 

 ๓๙ นายมนัส  เขียวชะอุม 

 ๔๐ นายยุทธการ  จิตรโคตร 

 ๔๑ นายรวย  ครุยทอง 

 ๔๒ นายรัฐถา  ก่ําลาดนาง 

 ๔๓ นายลคร  ทูลพุทธา 

 ๔๔ นายวรรณพัฒน  ปานเจรญิ 

 ๔๕ นายวฒันชัย  จันทรสวาง 

 ๔๖ นายวนัชัย  เทพแจมใจ 

 ๔๗ นายวาณิชย  แดนด ี

 ๔๘ นายวนิัย  แพลูกอนิ 

 ๔๙ นายวนิัย  หยาหลี 

 ๕๐ นายวบิูลย  ฉายศร ี

 ๕๑ นายวิษณุ  ใจแข็ง 

 ๕๒ นายศักดา  ชํานาญ 

 ๕๓ นายศักดิ์ศรี  เพียรสูงเนิน 

 ๕๔ นายสกล  ศรแีจ 

 ๕๕ นายสมควร  มาเมือง 

 ๕๖ นายสมคดิ  กรวยทอง 

 ๕๗ นายสมชาย  ไชยพิเนตร 

 ๕๘ นายสมชาย  มชีัย 

 ๕๙ นายสมพร  กาลแสง 

 ๖๐ นายสมศกัดิ ์ เทพจิตร 

 ๖๑ นายสายัณห  หาพันธุ 

 ๖๒ นายสําเภา  กาฬษร 

 ๖๓ นายสําเรงิ  ชิวหากาญจน 

 ๖๔ นายสิทธิชัย  สนเกื้อกุล 

 ๖๕ นายสุทน  เลือดแดง 

 ๖๖ นายสุเมธ  ฉงวน 

 ๖๗ นายสุรศกัดิ ์ เจะสัน 

 ๖๘ นายสุรินทร  คําภูษา 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๙ นายสุวฒัน  ดิษฐวิบูลย 

 ๗๐ นายสุวิทย  ตันติวฒันพานิช 

 ๗๑ นายโสภณ  ดาํวิสัย 

 ๗๒ นายหยัด  เส็นสัน 

 ๗๓ นายหยีด  มรรคาเขต 

 ๗๔ นายอดศิักดิ์  หลีเส็น 

 ๗๕ นายอนริุธ  ศรีดาวงศ 

 ๗๖ นายอมรา  นาคพุม 

 ๗๗ นายอํานวย  ทองสุข 

 ๗๘ นายอุทัย  เขียวรอด 

 ๗๙ นายอุทิศ  ทองคง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย)  

 ๑ นายแกวใหญ  หาทูล 

 ๒ นายจรูญ  แกวมา 

 ๓ นายจีระศักดิ์  พรหมรักษ 

 ๔ นายฉลวย  ถนดัรบ 

 ๕ นายเฉลียว  แสงบุญม ี

 ๖ นายชนะชัย  ชางสาน 

 ๗ นายเชื่อม  เศษบบุผา 

 ๘ นายไชยพนตินนัท  สินธพทอง 

 ๙ นายไชยรตัน  เชิดช ู

 ๑๐ นายณรงค  ฮวงฮุย 

 ๑๑ นายดอเลาะ  มาซอ 

 ๑๒ นายตอปา  แซะ 

 ๑๓ นายธรรมนูญ  บวัช ู

 ๑๔ นายธวัชชัย  กรพาหา 

 ๑๕ นายนพดล  บุญเกาะ 

 ๑๖ นายนิรนัดร  สมัครการ 

 ๑๗ นายนวิัต  ดีสันเทียะ 

 ๑๘ นายบรรเทา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๙ นายประจักษ  ศรีใหม 

 ๒๐ นายปรดีา  ทาทอง 

 ๒๑ นายไพฑูรย  อินทวิเศษ 

 ๒๒ นายไพฤทธิ์  คลังธาร 

 ๒๓ นายไพวรรณ  หงอกภิลัย 

 ๒๔ นายมนัสชัย  เชียงสากุล 

 ๒๕ นายมนญู  ล่ิมสุวรรณ 

 ๒๖ นายมะกอสี  มะแอ 

 ๒๗ นายมุฮมัหมาดฉุกรี  เก็มเส็น 

 ๒๘ นายยาบดีี  กุเวกามา 

 ๒๙ นายระวิ  หริัญญสมบตั ิ

 ๓๐ นายวโิรจน  ฟกทอง 

 ๓๑ นายวรีะ  เกตุศร ี

 ๓๒ นายสงา  พวงมาลัย 

 ๓๓ นายสนอง  สังหมื่นเมา 

 ๓๔ นายสมชาย  เรืองทอง 

 ๓๕ นายสมบรูณ  โพธิ์สร 

 ๓๖ นายสมประสงค  สอนไพบูลย 

 ๓๗ นายสมาน  บุญยกาญจน 

 ๓๘ นายสรานนท  ศรีราช 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙ นายสละ  สุริยะ 

 ๔๐ นายสามารถ  อรุณโชต ิ

 ๔๑ นายสัมภาส  รามศิร ิ

 ๔๒ นายสุรพล  สุวรรณพินิจ 

 ๔๓ นายสุรัส  ฮอปยะกุล 

 ๔๔ นายสุเวช  ไขมุกข 

 ๔๕ นายอรุณ  ชอบหวาน 

 ๔๖ นายเอนก  ทรัพยพันธ 

 ๔๗ นางพิรุณพร  จันทรทอง 

 ๔๘ นางวริศตาริ์  หนแูจม 

 ๔๙ นางวลัยทิพย  มูสโกภาส 

 ๕๐ นางวิราภรณ  สวินทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๓  ราย)  

 ๑ นายกําจัด  สมศร ี

 ๒ นายเกษมพันธุ  โสกัณทัต 

 ๓ นายเกียรติศกัดิ ์ สถิตยโชตกิาร 

 ๔ นายเกื้อ  สรรพคา 

 ๕ นายโกมินทร  ธนโชต ิ

 ๖ นายโกศล  ประสงคเจริญ 

 ๗ นายคํา  คาํบุญช ู

 ๘ นายคําเผียน  คงชาลี   

 ๙ นายจรัญ  รื่นพานิช 

 ๑๐ นายเจรญิ  คิดด ี

 ๑๑ นายเจรญิ  ผลสุข 

 ๑๒ นายไชยนาศ  มะลิรส 

 ๑๓ นายณัฐภัทร  บญุจีน 

 ๑๔ นายณัฐวุฒ ิ ฐานบารม ี

 ๑๕ นายดํารงค  บัวแฝง 

 ๑๖ นายถนอม  มาออน 

 ๑๗ นายถาวร  บญุปนด ิ

 ๑๘ นายทองทศ  แซเอี้ยว 

 ๑๙ นายทองยอม  ภูน้ําทอง 

 ๒๐ นายธนกฤต  สุขสําราญ 

 ๒๑ นายนพดล  พลลิพัง 

 ๒๒ นายนรงัสินธุ  เหมะ 

 ๒๓ นายนรนิทร  สมสาย 

 ๒๔ นายนําพล  เขียวคําปน 

 ๒๕ นายนิกร  เชี่ยวชาญ 

 ๒๖ นายนิพนธ  แสงสุขคู 

 ๒๗ นายนิรนัดร  อนนัยศวัตสุ 

 ๒๘ นายบุญมา  ลันวงษา 

 ๒๙ นายบดุด ี แสนจันทร 

 ๓๐ นายปพน  ปยะกุล 

 ๓๑ นายประชัน  ภิระเสาร 

 ๓๒ นายประหยัด  คอยชืน่ 

 ๓๓ นายปรชีา  ใสสุชล 

 ๓๔ นายปยะ  มกีะแดะ 

 ๓๕ นายพิทักษชัย  จรินเดช 

 ๓๖ นายมนตร ี ยวนเศษ 

 ๓๗ นายมานะ  กติิฟู 

 ๓๘ นายยนต  มะลิสอน 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙ นายเย็น  เตจา 

 ๔๐ นายเรวัช  ถึกเสือ 

 ๔๑ นายวิชัย  ไชยเกต ุ

 ๔๒ นายวิชาญ  กงชัยภูม ิ

 ๔๓ นายวิเชียร  เขม็ทอง 

 ๔๔ นายวิเชียร  มาลี 

 ๔๕ นายวิมาน  รอตฤด ี

 ๔๖ นายวริัตน  กล่ินหอม 

 ๔๗ นายวิศิลป  รุกเขตต 

 ๔๘ นายวิสุทธิ์  บุญธรรม 

 ๔๙ นายศราวธุ  สุกเหลือง 

 ๕๐ นายศรรีาณี  ธนกติตอินนัต 

 ๕๑ นายศักดิ์  มั่งคั่ง 

 ๕๒ นายศุภการ  โสมศีร ี

 ๕๓ นายสงบ  หวานฤด ี

 ๕๔ นายสมคดิ  หนูวนั 

 ๕๕ นายสมใจ  การสิงห 

 ๕๖ นายสมชาย  สาระถ ี

 ๕๗ นายสมนกึ  กาญจนมณี 

 ๕๘ นายสมบตั ิ ภูพันธ 

 ๕๙ นายสมเพียร  ศรีสุนทร 

 ๖๐ นายสมร  พานิชกุล 

 ๖๑ นายสมานมติร  เมฆสงค 

 ๖๒ นายสวัสดิ์  สุรินทร 

 ๖๓ นายสวัสดิ์ชัย  ชูพรม 

 ๖๔ นายสอาด  สุใจ 

 ๖๕ นายสุข  แสนงาม 

 ๖๖ นายสุธน  พังสุบรรณ 

 ๖๗ นายสุพจน  ศรีชัย 

 ๖๘ นายสุรพล  ตาวัน 

 ๖๙ นายสุรศกัดิ ์ สรอยศร ี

 ๗๐ นายสุวรรณ  ใจทะนัน 

 ๗๑ นายสุวิทย  บญุเทพ 

 ๗๒ นายเสนอ  ชนปกาสิทธิกุล 

 ๗๓ นายอดศิักดิ์  สุรแสง 

 ๗๔ นายอมรศิลป  สุวรรณอักษร 

 ๗๕ นายอรุณ  เวชกามา 

 ๗๖ นายอัศวิน  บญุผอง 

 ๗๗ นายอินสม  ศรีสุวรรณ 

 ๗๘ นายอุดม  หมัน่งาม 

 ๗๙ นางเข็มทอง  สุทธิพันธ 

 ๘๐ นางคุณัญญามนต  คณัสณพงศ 

 ๘๑ นางจริยา  ไชยพิสิทธิ ์

 ๘๒ นางจันทนา  วิเชียรเนตร 

 ๘๓ นางดวงสุชาดา  บุญประเสริฐ 

 ๘๔ นางสาวธญัญลักษณ  บุตรชยัพงษ 

 ๘๕ นางนนทพร  หูทิพย 

 ๘๖ นางนิดหนอย  ศริิพัฒนไพศาล 

 ๘๗ นางปนดัดา  คุมภัย 

 ๘๘ นางประดับ  ไชยหะนาม 

 ๘๙ นางปราณี  ดอนสระนอย 

 ๙๐ นางปรนนัท  คําพาลอย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๑ นางปาณิตา  งามสอาด 

 ๙๒ นางสาวพนดิา  เสสเดช 

 ๙๓ นางพัชวรัตน  จินดามงคล 

 ๙๔ นางลดารตัน  แซล้ิว 

 ๙๕ นางสาวลําดวน  เชื้อเมืองพาน 

 ๙๖ นางสาววรรณวด ี หงษาชาต ิ

 ๙๗ นางวิดา  จอมประเสริฐ 

 ๙๘ นางศศิมณี  อนิทรกาํเนดิ 

 ๙๙ นางสมใจ  นวุรรณโณ 

 ๑๐๐ นางสาวสุรีย  จันทรนิม่ 

 ๑๐๑ นางแสงทอง  บุษบรรณ 

 ๑๐๒ นางแสงอรุณ  ปานนอย 

 ๑๐๓ นางอวยพร  ปานเทพ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย)  

 ๑ นายบัญชา  วงคมา 

 ๒ นายประเสรฐิ  บุญทาวงค 

 ๓ นางวัลภา  สมเกือ้ 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย)  

 ๑ นายประกอบ  กล่ินเอี่ยม  ๒ นายมาโนช  เลาะเซ็ม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายฮารูน  อมฤก 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายประทีป  เอกนชุ 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖๑  ราย)  

 ๑ นายกมล  ธรรมวริักษ 

 ๒ นายกมลกฤษฎ์ิ  ภาตรีชิตสวัสดิ ์

 ๓ นายกระจาง  อวมเจ็ก 

 ๔ นายกองเพียง  หาญแท 

 ๕ นายกาญ  จํารัสวงศ 

 ๖ นายกําธร  ไหวด ี

 ๗ นายกิจวตัร  รังสิเสนา  ณ  อยุธยา 

 ๘ นายกติตนิันท  โตไทย 

 ๙ นายกติติศกัดิ ์ ศรีหาชัย 

 ๑๐ นายกติิศักดิ์  กระจับเผือก 

 ๑๑ นายเก็ม  นราพล 

 ๑๒ นายเกรียงศักดิ์  ดกีลอม 


