แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

ส่วนอานวยการ
1 นางสาวดารุณี พริ้มจรัส
2 นายวีรพงษ์ อินทรกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

นักวิชาการเงินและบัญชี
สอก สบทช.9
สอก สบทช.9
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งและสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23-29
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน สอป สบทช.9
1 นายพงศภัค เอียบสกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
2 นายเทียนชัย นุ่นสังข์
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
พนักงานพิทักษ์ป่า ส2
3 นายบุญเสริม จาปาทอง
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
เจ้าพนักงานธุรการ
4 นางสาวชาลิสา จิระพฤฒิ
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
5 นางสาวสุภาพร ตรึกตรอง เจ้าพนักงานธุรการ
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
6 นายนิรันดร์ มังคะลา
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
นายท้ายเรือ
7 นายสรายุทธ เหมมินทร์
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
นายท้ายเรือ
8 นายสมชัย ชายดา
สถานีฯ 23 (ภูเก็ต)
พนักงานทั่วไป
9 นางสาววันดี คะหะปะนะ
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
10 นายณรงค์ ทองเกื้อ
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
พนักงานธุรการ ส2
11 นางจาเนียน คิดชอบ
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
พนักงานพิมพ์ ส3
12 นางทิพย์เกษร ใจหาญ
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
13 นางสาวกอดีเย๊าะ มานะกล้า นักจัดการงานทั่วไป
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
เจ้าพนักงานธุรการ
14 นายสุวิท บุตรสมัน
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
15 นายปกรณ์ แซ่ลิ่ม
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
16 นายจตุพร กุญชินทร์
สถานีฯ 24 (คลองท่อม กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
17 นายเอกวิทย์ พรอนุวงศ์

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1

13 ปี
14 ปี




27 ปี
28 ปี
28 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
13 ปี
14 ปี
33 ปี
34 ปี
34 ปี
8 ปี
12 ปี
13 ปี
13 ปี
7 ปี














รักษ์ทะเล
ชั้น 2







แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายดวง เด่นยุกต์
นางสาวอัญชลี พิมพ์จักร
นางสาวนิชนันท์ ทองเทพ
นายวิชัย ศิริมณีกุล
นายวัชรพงค์ อ่าวลึกเหนือ
นายวิทยา ขาวสะอาด
นายประยุทธ โททอง
นายจารูญ คาคุ้ม
นายสมบัติ เพชรสุริยา
นายชาติชาย เปกะมล
นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ
นายจารึก เสรีรักษ์
นายอนนท์ ศรีไสยเพชร
นายณรงศักดิ์ กิจค้า
นางจิตร ทองทิพย์
นางสาวธัญญรัตน์ เจียวก๊ก
นายหวันอุสหมาน เหมปันดัน
นายรุ่งเรือง สูน่าหู
นางอาภาพร กิจค้า
นายณัฐพล กายี
นายธีรพล คงเจริญ
นายปรีชา นวลจันทร์

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
นายท้ายเรือ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
พนักงานธุรการ ส2
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
พนักงานธุรการ ส2
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 25 (อ่าวลึก กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

24 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
32 ปี
20 ปี
29 ปี
34 ปี
34 ปี
6 ปี
13 ปี
11 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1

รักษ์ทะเล
ชั้น 2
























แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

นายสิทธิชล เดชมาก
นางปัถมา โยธาการ
นางสิริกานต์ ยวนเศษ
นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร
นายบุญมี เกาะกลาง
นายสารอง ภูเก้าล้วน
นางสาวอสมาภรณ์ เอ้งฉ้วน
นางสาวจิราวรรณ คิดรอบ
นางสาวจุฑามาศ หนูสุข
นายมนูญ เต็มราม
นางสาวผุสดี ประคิ้น
นางสาวรัชฎา หวังสป
นายฐณดล หอมช่วย
นายสนธยา หนูสุข
นายเจริญศักดิ์ เพชรแขก
นายวิชัย จงสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ บัวทอง
นายสุวรรณ พลูหนัง
นายโสภณ คงสุข
นายพิสิฐ ทองคง
นางสาวพรทิพย์ ใจเกลี้ยง
นายพรสิทธิ์ วรรณบวร

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส1
พนักงานพิทักษ์ป่า ส2
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการป่าไม้
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
นายท้ายเรือ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
พนักงานพิทักษ์ป่า ส2
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 26 (เมือง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 27 (เหนือคลอง กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

13 ปี
5 ปี
13 ปี
33 ปี
34 ปี
27 ปี
13 ปี
13 ปี
12 ปี
12 ปี
13 ปี
6 ปี
6 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
24 ปี
34 ปี
27 ปี
10 ปี
13 ปี
13 ปี

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1

รักษ์ทะเล
ชั้น 2
























แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

นายจริตย์ สังข์เกื้อ
นายอาคม แก้วโลก
นายวุฒิพงษ์ เพชรสุข
นายชูชีพ ชุมนุมเศษ
นายเลวิศิษฎ์ บริพันธุ์
นายปรีชา ด้วงทิพย์
นายวรรณชัย ตุลารักษ์
นางสาวเกษราพร วรรณบวร
นายสุภชัย คงมาก
นางสาวธิติมา ขาวสะอาด

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
นายท้ายเรือ
สถานีฯ 28 (คลองพน กระบี่)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
นักจัดการงานทั่วไป
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
สถานีฯ 29 (ลันตา กระบี่)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
ประจา สอท. สบทช.9
1 นายนเรศ ชูผึ้ง
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่
2 นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
เจ้าพนักงานประมง
ประจา สอท. สบทช.9
3 นายพัฒพงศ์ ร่มเย็น
นายท้ายเรือ
ประจา สอท. สบทช.9
4 นายวิโรจน์ เหมทานนท์
นายท้
า
ยเรื
อ
ประจา สอท. สบทช.9
5 นายสายชล พริ้มจรัส
นายท้ายเรือ
ประจา สอท. สบทช.9
6 นายพรเลิศ ไกรแก้ว
นายช่างเครื่องกล
ประจา สอท. สบทช.9
7 นายชัยวัฒน์ เอียดเฉิม
นายช่างเครื่องกล
ประจา สอท. สบทช.9
8 นายธนพัต รัตนวาร
กะลาสี
ประจา สอท. สบทช.9
9 นายจารูญ เชษฐพันธ์
กะลาสี
ประจา สอท. สบทช.9
10 นายธวัชชัย กล้าครบ
พนักงานทั่วไป บ 2
หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่
11 นางสุนีย์ เกื้อหนุน
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1

13 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
28 ปี
21 ปี
21ปี
13 ปี
13 ปี
6 ปี











13 ปี
25 ปี
9 ปี
15 ปี
14 ปี
14 ปี
15 ปี
9 ปี
10 ปี
4 ปี
34 ปี




รักษ์ทะเล
ชั้น 2













แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

นายอรุณรัตน์ ชนะสุข
นายวิรพงค์ โพธิโสดา
นายวิโรจน์ ดุกพรหม
นางสาวอารีรัตน์ สมหวัง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1

รักษ์ทะเล
ชั้น 2



นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่
หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่
หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่
หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.กระบี่

6 ปี
14 ปี
14 ปี
11 ปี





เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

ประจา สสส. สบทช.9
ประจา สสส. สบทช.9

26 ปี
25 ปี




ประจา สบช. สบทข.9
ประจา สบช. สบทข.9
ประจา สบช. สบทข.9
ประจา สบช. สบทข.9

32 ปี
26 ปี
13 ปี
13 ปี






ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)

27 ปี
32 ปี
13 ปี
11 ปี
11 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
11 ปี







ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1
2

นายฉัตร ชลารัตน์
นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ

1
2
3
4

นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ
นายปรีชา เทพสง
นายสมชาย ทองสกุล
นายอนันต์ หญ้าปรัง

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
พนักงานธุรการ ส2
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
1 นายธีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
2 นายสมพงษ์ เบิกนา
เจ้าพนักงานธุรการ
3 นางสุภาพร กรีศิลา
4 นางสาวบุษบา มนตรี
นักจัดการงานทั่วไป
5 นางสาวปิยวรรณ ใหมดา
นักจัดการงานทั่วไป
6 นางสาวสกาวเดือน หนูเงิน นักจัดการงานทั่วไป
7 นางสาวพิไลพร เอ่งฉ้วน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
8 นางสาวสาริณี ฮั้นตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
9 นางนุริยา สิงห์อินทร์






แบบฟอร์มเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2” เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 1”
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

10 นายอวยพร ฉิมหนู
11 นายสุจิน หิรัญบูรณะ
11 นายมานพ จันทร์จาปา

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับ
ราชการ
วันที่บรรจุ

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)
ศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ 3 (กระบี่)

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

13 ปี
14 ปี
14 ปี

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ตาแหน่ง

รวมเวลาถึง
ปัจจุบัน

ประวัติการถูก
สอบสวนทางวินัย
มี

ไม่มี

ลาดับขั้นของ
เครื่องหมาย
รักษ์ทะเล
ชั้น 1





รักษ์ทะเล
ชั้น 2

