
 หน้า   ๔๑ (เล่มที่  ๕) 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗ นางสาวพจมาน  เชยเดช  ๘ นางสาวมาลี  เพ็ญเขตรวิทย์ 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย)  

 ๑ นางสาวประจุทิพย์  รัตนกาญจน์  ๒ นางสาวศิริวิมล  แก้วจุ้ย 

กรมป่าไม้ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๓๕  ราย)  

 ๑ นายจําเริญ  อินประโคน 
 ๒ นายจําเลือง  ด้วงนิล 
 ๓ นายเจษฎา  เจษฎาภินันท์ 
 ๔ นายชัยเลิศ  หัวเมืองแก้ว 
 ๕ นายชัยวัฒน์  ทาปลูก 
 ๖ นายชาตรี  วชิระเผด็จศึก 
 ๗ นายชอุ่ม  ชอุ่มผล 
 ๘ นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์ 
 ๙ นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์ 
 ๑๐ นายบรรเจิด  ถมปัด 
 ๑๑ นายประยุทธ  เสี้ยวย้ิม 
 ๑๒ นายประยูร  สิริสม 
 ๑๓ นายปิยมิตร  แสงทอง 
 ๑๔ นายพงศ์วริศร์ภณ  ปิยะชน 
 ๑๕ นายภานุวัฒน์  สืบนุการณ์ 
 ๑๖ นายเมธี  ศาสตร์ศรี 
 ๑๗ นายวรวิทย์  หยูดํา 
 ๑๘ นายวีรวัฒน์  ประสมสุข 

 ๑๙ นายวาสนา  ท่อทอง 
 ๒๐ นายศักดา  พุกสุ่น 
 ๒๑ นายสมเกียรติ  อภินันทโน 
 ๒๒ นายสุชาติ  นิ่มพิลา 
 ๒๓ นายสมชาติ  ด้วงประเสริฐ 
 ๒๔ นายสมบัติ  โชคอํานวย 
 ๒๕ นายสมภพ  สมุทรจินดา 
 ๒๖ นายสุรศักดิ์  นัสบุสย์ 
 ๒๗ นายอัครชัย  เสรีลัดดานนท์ 
 ๒๘ นายอิสรา  ปุราโส 
 ๒๙ นายเอนก  ศักดิ์โสภิน 
 ๓๐ นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย 
 ๓๑ นายอุธร  สุทธิมิตร 
 ๓๒ นางสาวเกศินี  รัตนชล 
 ๓๓ นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์ 
 ๓๔ นางสาวถนัดสม  นุกูล 
 ๓๕ นางหัสนีย์  แคะนาค 

 
 



 หน้า   ๔๒ (เล่มที่  ๕) 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย)  
 ๑ นายคํารณ  เลียดประถม 
 ๒ นายชวลิต  ศุภสาร 
 ๓ นายชาญวาณิชย์  เกิดเกษม 
 ๔ นายประจักษ์  สุวรรณเดช 
 ๕ นายประถม  บุญทวี 
 ๖ นายประเสริฐ  จิระโรจน์ประภา 
 ๗ นายปัญญา  บุตะกะ 
 ๘ นายพงษ์ประพันธ์  บัณฑิตศศิกุล 
 ๙ นายพยนต์  เรืองระยนต์ 
 ๑๐ นายพรชัย  กัณห์อไุร 
 ๑๑ นายภควัต  โพธิ์นาค 
 ๑๒ นายศานิตย์  ศรีฟอง 

 ๑๓ นายสยาม  วิเศษลา 
 ๑๔ นายเสกสันต์  มานะอุดมสิน 
 ๑๕ นางขนิษฐา  ศรีทอง 
 ๑๖ นางสาวปัทมา  เลาเก็ง 
 ๑๗ นางสาวเพลินพิศ  นนพิจิตร 
 ๑๘ สิบตํารวจเอกหญิง  วิยดา  โลห์พิทักษ์สันติ 
 ๑๙ นางวิรากานต์  สุทธิยุทธ์ 
 ๒๐ นางสาวศิริพร  บํารุงศิลป์ 
 ๒๑ นางสาวสุธาสินี  โพธิสุนทร 
 ๒๒ นางสุภาษิต  วงษ์คําภู 
 ๒๓ นางสาวอารีรัตน์  อนันตสุข 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๒๒  ราย)  
 ๑ นายคมสัน  จันทร์แรม 
 ๒ นายครรชิต  วงศ์พระยา 
 ๓ นายเจน  รักสุข 
 ๔ นายชโลธร  ชมภูกุล 
 ๕ นายชาญณรงค์  สุวรรณคํา 
 ๖ นายชาญวิทย์  ประชุมรักษ์ 
 ๗ นายธนากร  กีรติภควัต 
 ๘ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีเดช 
 ๙ นายพีรวัฒน์  ธรรมประเสริฐ 
 ๑๐ นายรักษา  สุนินทบูรณ์ 
 ๑๑ นายวรวิทย์  โกกิลารัตน์   

 ๑๒ นายวีรพล  ม่วงคราม 
 ๑๓ นายหงษ์พิจารณ์  บัวไข 
 ๑๔ นายอดิศร  สารวงศ์ 
 ๑๕ นายอภินันท์  ขันธิราช 
 ๑๖ นายอรุณ  สินบํารุง 
 ๑๗ นายอานนท์  ถิระปรีดานนท์ 
 ๑๘ นางเบญจรัตน์  พรหมเพ็ญ 
 ๑๙ นางสาวปิยะฉัตร  ช่วยปลอด 
 ๒๐ นางสาวสริิลักษณา  สมเพชร 
 ๒๑ นางสาวสุณิช  ยอดนาม 
 ๒๒ นางสาวอัมพร  ภักดีแก้ว 

 



 หน้า   ๔๓ (เล่มที่  ๕) 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย)  
 ๑ นายคมสันต์  ใจยะสุข 
 ๒ นายจิตติศักดิ์  ยอดคํา 
 ๓ นายณฐพล  ผลิตะพูลศรี 
 ๔ นายนรินทร์  เทศสร 
 ๕ นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์ 
 ๖ นายวรพจน์  คําใบ 
 ๗ นายวิโรจน์  ธิการ 
 ๘ นายศิริพงษ์  สุดตะนก 
 ๙ นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น 
 ๑๐ นายสุรพล  อิงคประภากุล 
 ๑๑ นายสิชล  เสือปรางค์ 
 ๑๒ นางสาวจริยา  ตาแก้ว 
 ๑๓ นางจิราพร  ศิริสุวรรณพงศ์ 
 ๑๔ นางสาวชุติมา  โพธิ์เบ้ียว 

 ๑๕ นางสาวธันย์ชนก  เจริญศรีทวีชัย 
 ๑๖ นางสาวปิยธิดา  แสงอนุรักษ์ 
 ๑๗ นางสาวพรพนา  แพร่ศิริรักษ์ 
 ๑๘ นางพรศรี  บัวเงิน 
 ๑๙ นางพิศมัย  ทองสง่า 
 ๒๐ นางสาวพัชรินทร์  ดวงงาม 
 ๒๑ นางสาวภัทรา  ม่วงเพชร 
 ๒๒ นางสาวระเบียบ  ศรีกงพาน 
 ๒๓ นางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์ 
 ๒๔ นางสุพิชชา  อินทอง 
 ๒๕ นางสาวอนงค์  สายเสน 
 ๒๖ นางสาวอนงคณี  เรือนทิพย์   
 ๒๗ นางสาวอําพร  จี๋มะลิ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย)  
 ๑ นางสาวกาญจนา  เหมืองทอง 
 ๒ นางแก้วตา  ภาศักดี 
 ๓ นางสาวณัฐนันท์  ไชยวงศ์ 
 ๔ นางปิยฉัตร  จันทอิน 

 ๕ นางสาวปิยมาศ  เรืองพุ่ม 
 ๖ นางสาวสุวิมล  คํานวณ 
 ๗ นางสาวอรวรรณ  แสงแสน 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๑๕  ราย)  

 ๑ นายกิตติ  เพ็ญภาคกุล 
 ๒ นายณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์ 
 ๓ นายบุญสม  สุวรรณสุข 

 ๔ นายสุเทียบ  ศรีลาชัย 
 ๕ นายวิรัช  เอื้อทรงธรรม 
 ๖ นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล 


