1
แบบ รทล.01

ลาดับ

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

ชือ่ -สกุล

แบบฟอร์มเสนอขอเครือ่ งหมาย เชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชัน้ 2" และเครือ่ งหมาย "รักษ์ทะเล ชัน้ 1"
สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
ตาแหน่ง
สังกัด
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
นางพิมพ์วลัญช์ เชือ้ ผูด้ ี
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นางกิง่ ดาว บางทอง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายรณวัน บุญประกอบ
นักวิชาการประมงชานาญการ
นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวเกศรา ยิง่ ชัชวาลชัย นักจัดการงานทัว่ ไป
นางสาวพลอย วจนานนท์
นักจัดการงานทัว่ ไป
นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย
นักจัดการงานทัว่ ไป
นางสาวนลินญา สุขพรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมยศ จุกหอม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธารินทร์ อยูภ่ ู่
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรลุ อินทร์ทอง
พนักงานทัว่ ไป
นางบุญมี ไชยนาแพง
พนักงานทัว่ ไป
นายภัทรวสุ สุดปาน
นักวิชาการสัตวบาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัยพากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก
นางสาวอัญชลี จันทร์คง
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นางสุธดิ า กาญจน์อติเรกลาภ นักวิชาการประมงชานาญการ
นางสาวมิถิลา ปรานศิลป์
นักวิชาการประมงชานาญการ
นางสาวอิสรา อาศิรนันท์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

23 เม.ย. 2548
9 ต.ค. 2554
9 ต.ค. 2554
17 มี.ค. 2551
16 ก.ย. 2546
1 ก.ค. 2558
16 ก.ย. 2556
2 ก.พ. 2558
16 ก.ย. 2556
1 พ.ค. 2557
16 ก.ย. 2558
2 ม.ค. 2557
1 พ.ค. 2557

13 ปี
16 ปี
16 ปี
10 ปี
15 ปี
4 ปี
6 ปี
4 ปี
6 ปี
5 ปี
4 ปี
5 ปี
5 ปี





















ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.

9 ต.ค. 2554
๑ ต.ค. ๒๕๕๐

16 ปี
๑๑ ปี
16 ปี
๑๑ ปี
๗ ปี












9 ต.ค. 2554
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๐
๑ ส.ค. ๒๕๕๔
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ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชือ่ -สกุล
นายพงศ์ธร บ่อเพ็ชร์
นายชาติชาย เพ็ญเพียร
นายศักดา อิงเอนุ
นางสาวจิตลดา วงค์ชมภู
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
นายเรียงศักดิ์ ดิษฐ์วฒ
ุ ิ
นายวิชาญ งามสม
นายประจักษ์ โสภะคา
นางสาวณิชนันทร์ นิลเกิด
นางสาวสิรินาถ ชัยศรี
นายอดิเรก มีทรัพย์
นายขวัญชัย ปากน้า
นางสาวผาณิต ภัยผ่องแผ้ว
นายประยุทธ์ จาปาทอง
นางอัญชลี จาปาทอง
นางสาวกานดา สุวรรณโชติ
นางสาวนภารัตน์ เสียงเสนาะ
นายรุง่ เพ็ชร์ งามสม
นางพัชรี ดิษฐวุฒิ
นายรักศักดิ์ งามฉวี
นายสุทธิรักษ์ เกิดสมนึก
นายชนาวุธ เกิดสมนึก
นายกิตติพงษ์ ทรงโท

ตาแหน่ง

สังกัด

นายช่างเครือ่ งกลชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายช่างเหล็ก ช3
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
สหโภชน์
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
นายช่างไฟฟ้า

ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
16 ปี
9 ต.ค. 2554


๒ มิ.ย. ๒๕๕๑
๑๐ ปี


๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
๕ ปี


๑ พ.ย. ๒๕๕๐
๑๐ ปี


๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
๕ ปี


16 ปี
9 ต.ค. 2554


16 ปี
9 ต.ค. 2554


16 ปี
9 ต.ค. 2554


12 ปี
1 ก.ย. 2549


12 ปี
1 ก.ย. 2549


4 ปี
6 ต.ค. 2557


4 ปี
1 ต.ค. 2557


9 ปี
2 มี.ค. 2552


13 ปี
1 ส.ค. 2548


12 ปี
1 ก.ย. 2549


13 ปี
3 ต.ค. 2548


8 ปี
16 ธ.ค. 2553


13 ปี
1 ส.ค. 2548


13 ปี
1 ส.ค. 2548


13 ปี
1 ส.ค. 2548


13 ปี
3 ต.ค. 2548


3 ต.ค. 2548
13 ปี


14 ก.ย. 2550
11 ปี
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ลาดับ
42
43
44
45

ชือ่ -สกุล
นายพีรพล บุญมี
นายศุภฤกษ์ สุขทอง
นายอนันต์ งามสม
นายปัญญา ทรัพย์เจริญ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานสือ่ สาร
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ

ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.
ศวทอ.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
9 พ.ค. 2554
7 ปี


1 ส.ค. 2548
13 ปี


1 ส.ค. 2548
13 ปี


16 ก.ค. 2555
6 ปี



ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.

23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
21 เม.ย. 2547
23 ม.ค. 2546
1 พ.ย. 2553
23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
30 พ.ค. 2557
1 มี.ค. 2555
2 เม.ย. 2555
1 มิ.ย. 2554
23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
23 ม.ค. 2546
30 พ.ย. 2547
3 ต.ค. 2548

สังกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นายอติชาต อินทองคา

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

นางธันยพร พูลสวัสดิ์
นายประเดิม อุทธยานมณี
นางณัฐวดี บันติววิ ฒ
ั น์กุล
นางอรอนงค์ เพ็งจารัส
นายสมพงค์ บันติววิ ฒ
ั น์กุล
นายอุทัย แก้วเนิน
นางสาวศิวพร ราชสุวรรณ
นางสาววัชรา ศากรวิมล
นางสาวพรพนา เพชรศรี
นางสาวฤทัยรัตน์ พุทธกาเหนิด
นางมธุรส สุขชนะ
นายบุญเสริฐ วรรณรังษี
นายพิทยา ไทยอารี
นายธรรมรงค์ ไชยชนะ
นายอรุณ สามยาม
นางสาววรรณอร ปานสมุทร
นายภาดร เพชรกาเนิด

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชานาญการ
นักวิชาการประมงชานาญการ
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
นักจัดการงานทัว่ ไป
นักวิชาการประมง

15 ปี
15 ปี
14 ปี
15 ปี
8 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
4 ปี
6 ปี
6 ปี
7 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
14 ปี
13 ปี
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ลาดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ชือ่ -สกุล
นายสมัย พลพยุห์
นายเจียมศักดิ์ สุขวิสุทธิ์
นายพิชัย ขุฑสมบูรณ์
นางจุฬารัตน์ ขุฑสมบูรณ์
นางสาวศิริวรรณ ตักศิลา
นางสาวปิยวรรณ อรัญเยาว์
นางปรียาดา จันทร์เครือ
นายชุมพล มรรคสินธุ์
นายเจริญ สังข์ยอ่ ม
นายอภินรรจ์ อุไรวรรณ
นายจักรพันธ์ อดทน
นายพิบูลย์ เชาวนรังค์
นายกิตติ สังข์ทอง
นายอนันต์ สุทธิพล
นางสาวทิพปภา ฤทธิรุณ
นายชัยยะ ดาวตุน่
นายชลอ ราชเดิม
นางขนิษฐา สุทธิพล
นายวโรตนม์ ศรีเทพ
นางสาวปิน่ ฤทัย ฤคดี
นางสาวขนิษฐา ทองใบใหญ่
นายโสภณ จุย้ นคร
นายอนันต์ รัตนสุนทร

ตาแหน่ง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักจัดการงานทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
กะลาสี
กะลาสี
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
นายช่างเครือ่ งกล
นายท้ายเรือ

สังกัด
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.
ศวทก.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


1 มี.ค. 2550
11 ปี


16 ก.ย. 2554
7 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


4 ม.ค. 2549
12 ปี


21 ก.ค. 2551
10 ปี


1 ต.ค. 2550
11 ปี


14 ก.ย. 2550
11 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ส.ค. 2552
9 ปี


3 ส.ค. 2552
9 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี


3 ต.ค. 2548
13 ปี
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ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

นางสาวสุภาพร องสารา

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

นายสันติ นิลวัตน์

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

นางสาวจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

นางรัชนี พุทธปรีชา

นักวิชาการประมงชานาญการ

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

นายวิชาญ ชูสุวรรณ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

นายนิภล จันทขวัญ

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

ศวทล.

3 ต.ค. 2546

15 ปี

นายทวีป แก้วเกลี้ยง

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

ศวทล.

7 มี.ค. 2546

15 ปี

ศวทล.

7 มี.ค. 2546
1 พ.ค. 2549
16 มี.ค. 2548
3 ต.ค. 2546
3 ต.ค. 2548
3 ส.ค. 2552
1 พ.ค. 2557
1 พ.ค. 2551
3 ต.ค. 2548
1 พ.ค. 2557
1 ก.ย. 2549
1 พ.ค. 2551
3 ต.ค. 2548
1 ก.ย. 2549
1 ก.ค. 2553

15 ปี
12 ปี
13 ปี
15 ปี
13 ปี
9 ปี
4 ปี
10 ปี
13 ปี
4 ปี
12 ปี
10 ปี
13 ปี
12 ปี
8 ปี

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นางเฉลิม ทองเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางมณเฑียร อินสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นายอนันต์ แซ่เอีย่ ว
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
นายณรงค์ สอเหรบ
นักวิชาการประมง
นางสาวปราณี นวลละออง
นักวิชาการประมง
นางสาวโสพิศ แก้วนพรัตน์
นักวิชาการประมง
นางสาวนิสากร หล่อศักดิเ์ จริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายช่างไฟฟ้า
นายวรเทพ จันทรศรี
นายศุภกิจ กิจบันชา
นายช่างเครือ่ งกล
นางสาวธมลญภร ธิติอชิรกร เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวราตรี บัวเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประมง
นางจรรยา แก้วเกลีย้ ง
เจ้าพนักงานประมง
นางสาวเชาวดี ช่อมณี
นายอรุณ นุย้ ไฉน
เจ้าพนักงานประมง
นางธนัญญา ไทยกลาง

ศวทล.
ศวทล.

ศวทล.
ศวทล.

ศวทล.
ศวทล.

ศวทล.
ศวทล.
ศวทล.

ศวทล.
ศวทล.
ศวทล.

ศวทล.
ศวทล.
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ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด
ศวทล.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
1 ก.ย. 2549
12 ปี



109 นายวีระวุฒิ เหมือนเจริญ กะลาสี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
110 นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา นักวิชาการประมงชานาญการ
111 น.ส.ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
112 นายขจรพงศ์ ธนพงศ์พิพัฒน์ นายช่างเครือ่ งกลชานาญงาน
113 นายธเนตร วรรณรังษี
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
114 น.ส.พัชราภรณ์ เยาวสุต
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
115 นางองค์จันทร์ ภาสดา
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
116 น.ส.ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
117 น.ส.รพี รัตนราช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
118 น.ส.ราชาวดี จันทรา
นายสัตวแพทย์
119 นายจิระเดช เฉลิมวุฒิ
นักวิชาการประมง
120 น.ส.โสภา สมบูรณ์
นักวิชาการประมง
121 นายประวิตร เพิม่ พงษ์พิพัฒน์ นักวิชาการประมง
122 น.ส.ณปภัช เหลืองขมิน้
นักวิชาการประมง
123 นายธีรวัตร เปรมปรี
นักวิชาการประมง
124 น.ส.ฉัตรชนก ล่องอาไพ
นักจัดการงานทัว่ ไป
125 นายยศกร วรรณรังษี
เจ้าพนักงานประมง
126 นางวาณี ธนพงศ์พิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
127 น.ส.วราภรณ์ คนขยัน
เจ้าพนักงานธุรการ
128 นายธานี หอมทอง
พนักงานประมงพืน้ ฐาน

ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ. .
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.
ศวทบ.

15 มี.ค. 2548
20 เม.ย. 2558
1 พ.ค. 2541
1 มี.ค. 2555
19 มี.ค. 2550
19 มี.ค. 2550
1 ต.ค. 2555
3 ส.ค. 2558
1 พ.ค. 2557
3 ต.ค. 2548
26 ก.ย. 2554
1 ส.ค. 2559
16 ก.ค. 2555
18 ก.ย. 2550
1 ก.ย. 2549
3 ส.ค. 2552
16 ก.ค. 2555
18 ก.ย. 2550
16 ก.ย. 2554

๑๓ ปี
๓ ปี
20ปี
6 ปี
11 ปี
11 ปี
6 ปี
3 ปี
4 ปี
13 ปี
7 ปี
2 ปี
6 ปี
11 ปี
12 ปี
9 ปี
6 ปี
11 ปี
7 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
129 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

ศวทม.

16 มิ.ย. 2540

21 ปี

3






























P
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ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
นายหิรัญ กังแฮ
นายสุรพงษ์ บรรจงมณี
นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์
นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
นางอัมรา ชนะรัตน์
นางสาวรัชนีย์ ทิพย์รักษา
นายสมภาพ สมเผ่า
นางสมจิตร สัญศรีเมือง
นางสาววรรณษา เรืองแก้ว
นายณรงค์ จีนดา
นายไผทรัตน์ สิงห์ดา
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วโม่ง
นางสาวฐิติมา ปิน่ มณี
เรือเอกณัฎฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน
นายไตรภพ ทองมัง่
นายสุเมนต์ ปานพุม่
นายสันติ รัฐการ
นายมุตตาฝาร์ เหมรา
นายนิยม บุณยทรัพย์สกุล
นายชุมพล ณ ถลาง
นางสาวมนตรา เหมรา
นายปราโมช พาหน

นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชานาญการ
นักวิชาการประมงชานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายช่างเครือ่ งกลชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักเดินเรือชานาญการ
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4

ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
25 เม.ย. 2548 13 ปี
1
P

16 มิ.ย. 2554
7 ปี
3
P

16 มิ.ย. 2540
21 ปี
9
P

03 ม.ค. 2537
24 ปี
9
P

15 ก.พ. 2556
5 ปี
5
P

1 ก.ค. 2528
33 ปี
9
P

22 มี.ค. 2536
25 ปี
9
P

1 ก.พ. 2542
19 ปี
9
P

25 มี.ค. 2534
27 ปี
9
P

16 เม.ย. 2533
28 ปี
9
P

22 พ.ค. 2543
18 ปี
9
P

10 มี.ค. 2536
25 ปี
9
P

1 มี.ค. 2556
5 ปี
P

25 ธ.ค. 2541
19 ปี
P

3 ก.ค. 2532
29 ปี
P

2 ม.ค. 2524
37 ปี
P

2 ม.ค. 2532
29 ปี
P

3 ม.ค. 2532
29 ปี
P

2 ก.ย. 2539
22 ปี
P

3 ม.ค. 2538
23 ปี
P

3 มิ.ย. 2534
27 ปี
P

3 เม.ย. 2543
18 ปี
P

2 ม.ค. 2524
37 ปี
P
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ลาดับ
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

นายสมชาย เหมรา
นายสมชาติ เหีย้ มหาญ
นายประสิทธิ์ หลิมวุฒิกุล
นายวิสูตร อัฐทรัพย์
นายสนัด เสีย้ มสอน
นายทนง คุม้ บ้าน
นายยุรนันท์ โมหะหมัด
นายนิคม สัญศรีเมือง
นายอภิชัย เจริญลาภสุขยิง่
นางวันดี รัตนบุรี
นายธรรมนูญ สืบศักดิ์
นางสาวศุภศรี เจริญผล
นายอนันต์ สาลิกา
นายศรายุทธ มาลี

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส2
พนักงานขับรถยนต์ ส2
พนักงานพิมพ์ ส3
ช่างเครือ่ งเรือ ช2
ช่างเหล็ก ช3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ส3
พนักงานขับรถยนต์ ส2
พนักงานจาหน่ายบัตร บ2
ช่างไฟฟ้า ช3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอุษาวดี เดชศรี
นายชินกร ทองไชย
นายเกียรติศักดิ์ เอีย่ นเล่ง
นายอดิศร เจริญวัฒนาพร
นางสาวสาธิกา เผ่ากันทะ
นายศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล
นางสาวพรทิวา คงช่วย
นางสุทิศา อุตสาหะ
นางสาวจริยา จันทร์พมุ่

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

สังกัด
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
1 ก.ค. 2536
25 ปี
P

1 ส.ค. 2539
22 ปี
P

1 ก.พ. 2539
22 ปี
P

1 ก.พ. 2536
25 ปี
P

1 พ.ค. 2539
22 ปี
P

1 ก.ย. 2531
30 ปี
P

1 พ.ค. 2549
16 มี.ค.2535
3 ก.ค. 2532
16 มี.ค. 2535
10 มิ.ย. 2541
3 ม.ค. 2538
1 เม.ย. 2541
19 ก.ค. 2553
1 พ.ค. 2557
1 ก.ย. 2549
1 ก.ย. 2549
1 ก.ย. 2549
3 ต.ค. 2548
1 ก.ย.2549
1 ส.ค. 2551
2 ม.ค. 2551
1 พ.ค. 2551

12 ปี
26 ปี
29 ปี
26 ปี
20 ปี
23 ปี
20 ปี
8 ปี
4 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
13 ปี
12 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี



















P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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ลาดับ

ชือ่ -สกุล

176
177
178
179
180
181
182
183
184

นายอิสมาน หมาดสิทธิ์
นายสนทยา โสสนุย
นางสาวศิริสุข เพ็ชรชานาญ
นางสาวกาญจนา บุษบงค์
นางสาวศศิธร ศิริทัพ
นางสาวชฎารัตน์ อธิกิจรุง่ เรือง
นายสะดี ยะโกะ
นางเยาวลักษณ์ เหมทานนท์
นายปรีชา หนูสาย

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน
พนักงานประมงพืน้ ฐาน

สังกัด
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.
ศวทม.

ระยะเวลาการรับราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประวัติการถูกสอบสวนวินัย
ลาดับชัน้ ของเครือ่ งหมาย
รวมเวลาถึง
รวมเวลาถึง
ทีเ่ สนอขอ
วันทีบ่ รรจุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ง
มี
ไม่มี
ปีปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
รักษ์ทะเล ชัน้ 1 รักษ์ทะเล ชัน้ 2
3 ต.ค. 2558
13 ปี
P

1 ต.ค. 2550
11 ปี
P

3 ส.ค. 2552
9 ปี
P

13 ธ.ค. 2553
8 ปี
P

9 พ.ค. 2554
7 ปี
P

13 ธ.ค. 2553
8 ปี
P

3 ต.ค. 2558
13 ปี
P

1 ก.ย. 2549
12 ปี
P

1 มิ.ย. 2557
7 ปี
P


