เสนอขอเครื่องหมาย รักษ์ทะเลยิ่งชีพ เชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 2" เชิดชูเกียรติยศ "รักษ์ทะเล ชั้น 1"
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ระยะเวลาการรับราชการ
ลาดับ

ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด
วันที่บรรจุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โชคชัย อธิกปาลี
ดวงเดือน เหวยไทย
ดรุณี นัครี
ณัฎฐา กึ่งสอาด
มนฤดี อบแย้ม
บุญช่วย สินเสริฐ
พรภัทร ถ้ากระแสร์
จตุรงค์ ยี่รงค์
อภิชาติ ทองมี
แมนชูวงศ์ นาครักษา
สุจินต์ ดอกนางแย้ม
สัมพันธ์ พันธ์เผือก
สมบูรณ์ โสอินทร์
เชิดชู ทองมี
สุริยา สว่างอารมณ์
เงินยวง หุน่ ยนต์
ไพลวัน เดชเพชร
สมพร เทพรอด

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักจัดการงานทัว่ ไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าพนักงานธุรการ
นายท้ายเรือ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส.4
ช่างเครื่องเรือ ช.3

สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
วันที่ดารงตาแหน่ง
ปัจจุบนั

01/02/2561
04/10/2548
1/8/2548
16/11/2550
04/10/2548
17/12/2550
01/08/2550
04/10/2548
01/04/2551
03/10/2548
03/10/2548
03/10/2548
03/10/2548
01/08/2549
16/03/2550
01/08/2548
01/12/2532
01/07/2537

รวมเวลาถึง
ปัจจุบนั
1 ปี 3 เดือน
13 ปี 8 เดือน
13 ปี 10 เดือน
11 ปี 7 เดือน
12 ปี 8 เดือน
11 ปี 6 เดือน
11 ปี 10 เดือน
13 ปี 8 เดือน
11 ปี 2 เดือน
13 ปี 8 เดือน
13 ปี 8 เดือน
13 ปี 8 เดือน
13 ปี 8 เดือน
12 ปี 8 เดือน
12 ปี 3 เดือน
13 ปี 2 เดือน
29 ปี 11 เดือน
24 ปี 11 เดือน

ประวัติการถูก
ลาดับชั้นของ
สอบสวนทางวินยั เครื่องหมายที่เสนอขอ
มี

ไม่มี




















รักษ์ทะเล รักษ์ทะเล
ชั้น 1
ชั้น 2




















19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นิพนธ์ ผ่องแก้ว
ธีรวัฒน์ จิตติธีระนนท์
วรรณพา เฉลิมหมู่
สมหมาย บุญเกิด
พุฒิพงศ์ บุตรเมือง
ชัย แก้วใหญ่
สุทัศน์ ทองมี
ชาญชัย บัวหลวง
ธนายุท เจริญพร
นิติกร มีนาค
ปานตา เดชโพธิพ์ ระ
รณรงค์ เขียวอ่อน
สุนันท์ สุภาพันธ์
วรพล รัตนนิช
เอกจิตน์ บัวแย้ม
วัฒนา นาพยัคฆ์
อุเทน ชาตรี
สกานต์ บุญเนตร
สุนิสา อุดมเวช

ช่างเครื่องเรือ
กะลาสี
เจ้าพนักงานประมง
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
นายท้ายเรือ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
กะลาสี
นักวิชาการประมง
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการเผยแพร่
นายช่างเครื่องกล
นักวิชาการประมง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4
สบทช.4

30/8/2546
1/10/2555
1/5/2550
11/1/2536
1/7/2537
01/12/2532
16/11/2550
04/10/2548
14/04/2548
04/10/2548
1/8/2550
12/06/2552
10/1/2554
1/10/2555
3/12/2556
2/12/2556
1/11/2557
2/4/2555
20/01/2557

15 ปี 10 เดือน
6 ปี 8 เดือน
12 ปี 1 เดือน
26 ปี 5 เดือน
24 ปี 11 เดือน
29 ปี 11 เดือน
12 ปี 5 เดือน
12 ปี 6 เดือน
13 ปี 2 เดือน
13 ปี 6 เดือน
11 ปี 10 เดือน
10 ปี
8 ปี 5 เดือน
6 ปี 7 เดือน
5 ปี 6 เดือน
5 ปี 6 เดือน
4 ปี 7 เดือน
7 ปี 2 เดือน
5 ปี 4 เดือน









































