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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง

สังกัด หมำยเหตุ

กองกำรอนุญำต
1 นายชาติวัฒน ์จนัทร์สุวรรณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2781 กลุ่มงานอนญุาตไมแ้ละของปา่
2 นายบนัลือ บนิลอย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1429 กลุ่มงานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้
3 นายอภชิาติ เลิศการค้าสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2944 กลุ่มงานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้
4 ว่าที่ร้อยตรีภมูรัิตน ์นาคอดุม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1503 กลุ่มงานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้
5 นายรังษ ีผ่องสว่าง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2125 กลุ่มงานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้
6 นายฉตัรชยั แต่งทรัพย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1431 กลุ่มงานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้

ส ำนักจดักำรปำ่ชมุชน
7 นายชยัสกลธร เลขโรจนพนัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 219 ส่วนพฒันาวนศาสตร์ชมุชน

ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่
8 นายอรุณ ทมุวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2154 ส่วนควบคุมไฟปา่
9 นายสาคร วิทยพนัธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2157 ส่วนควบคุมไฟปา่

10 นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนนิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2144 ส่วนควบคุมไฟปา่
11 นายธีรวัฒน ์แยม้สะอาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2451 ส่วนควบคุมไฟปา่
12 นายนทิศัน ์ทองเชื้อ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2150 ส่วนควบคุมไฟปา่
13 นายสวัสด์ิ เนาวคุณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 891 ส่วนควบคุมไฟปา่
14 นายคมสัน จนัทร์แรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2147 ส่วนควบคุมไฟปา่
15 นายสมเกยีรติ พลวิเศษ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2467 ส่วนด่านปา่ไม้
16 นายสหภมู ิสง่าศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2543 ส่วนด่านปา่ไม้
17 นายถาวร บวัโต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2130 ส่วนด่านปา่ไม้
18 นายชนะ กี่สุ้น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1500 ส่วนด่านปา่ไม้
19 นายธัณยภาคย ์ริมฝาย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1380 ส่วนด่านปา่ไม้
20 นายวิสิทธิ์ชยั เขตสกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2621 ส่วนด่านปา่ไม้
21 นายนภดล สอนศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1529 ส่วนด่านปา่ไม้
22 นายปรีชา นวลประทปี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1057 ส่วนด่านปา่ไม้
23 นายอาคม ค าสุพรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2148 ส่วนด่านปา่ไม้
24 นายยทุธพล ลิมปนลิชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1434 ส่วนด่านปา่ไม้
25 นายจมุพล รุ่งทวีชยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1517 ส่วนด่านปา่ไม้
26 นายธานนิทร์ สุรพนัธ์พชิติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1487 ส่วนด่านปา่ไม้
27 นายทองนาค ใจพนัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1538 ส่วนด่านปา่ไม้
28 นายวิชยั ปานเหลือง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1542 ส่วนด่านปา่ไม้
29 นายวัสสพนัธ์ ชนิาธิปธนาศิริ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1550 ส่วนด่านปา่ไม้
30 นายคมศักด์ิ ขนัธ์ละ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1532 ส่วนด่านปา่ไม้
31 นายสุทธิพร ศิริมณี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1528 ส่วนด่านปา่ไม้
32 นายสิริพงษ ์ตระการไทย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1496 ส่วนด่านปา่ไม้
33 นายพงศ์ษา เพง็หนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1943 ส่วนด่านปา่ไม้
34 นายรณฤทธิ์ ชุ่มขนุทด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1504 ส่วนด่านปา่ไม้
35 นายนเรศ เจริญภกัดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1524 ส่วนด่านปา่ไม้
36 นายณรณชยั ชสุูวรรณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1518 ส่วนด่านปา่ไม้

รำยชื่อขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัที่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนและเหมำะสมที่จะเขำ้รับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและคัดเลอืก
เพ่ือเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัขึ้นแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้พนักงำนปำ่ไมอ้ำวโุส ในสงักัดกรมปำ่ไม้

(แนบทา้ยหนงัสือกรมปา่ไม ้ที่ ทส 1601.3/ว  10892  ลงวันที่   28  มถินุายน 2564)
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37 นายกฤตเมธ สัมผัสชยัมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1495 ส่วนด่านปา่ไม้
38 นายกฤชวัฏ รอดเนยีม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1548 ส่วนด่านปา่ไม้
39 นายธงไชย สุขแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1510 ส่วนด่านปา่ไม้
40 นายสุนทร ฉาบแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1515 ส่วนด่านปา่ไม้
41 นายณัฐวุฒิ ทมิจรัส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1525 ส่วนด่านปา่ไม้
42 นายกฤษดา หาญประสิทธิ์ธาดา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2129 ส่วนด่านปา่ไม้
43 นายศราวุธ แปลงประวัติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2277 ส่วนด่านปา่ไม้
44 นายวีรศักด์ิ ชเูชดิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1512 ส่วนด่านปา่ไม้
45 นายอนชุติ ศีลสังวรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1290 ส่วนด่านปา่ไม้
46 นายชยัวัฒน ์กรุงไกรจกัร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1552 ส่วนด่านปา่ไม้
47 นายพรีพฒัน ์ภกัดีบรีุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2142 ส่วนด่านปา่ไม้
48 นายพรเลิศ บณัฑิตเลิศรักษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1498 ส่วนด่านปา่ไม้
49 นายยทุธนา กรุณา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1485 ส่วนด่านปา่ไม้
50 นายสมเกยีรติ สุทธิชล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1508 ส่วนด่านปา่ไม้
51 นายบญุรอด พุ่มทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1534 ส่วนด่านปา่ไม้
52 นายเอนก บญุมาก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1543 ส่วนด่านปา่ไม้
53 นายสุรสิทธิ์ หงษห์า้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1953 ส่วนด่านปา่ไม้
54 นายนรินทร์โชติ จรัิฏฐยา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1533 ส่วนด่านปา่ไม้
55 นายสุทธิชยั สุทธิวงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2133 ส่วนด่านปา่ไม้
56 นายพชิติ ชสูกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1527 ส่วนด่านปา่ไม้
57 นายอนพุงศ์ เซ้ียมกั้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1547 ส่วนด่านปา่ไม้
58 นายฐิติสรรค์ ทองทมุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1506 ส่วนด่านปา่ไม้
59 นายธนพงษ ์เสง่ียมศักด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1499 ส่วนด่านปา่ไม้
60 นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1466 ส่วนด่านปา่ไม้
61 นายศราวุฒิ รัตนโรจนากลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1530 ส่วนด่านปา่ไม้
62 นายวิวัฒน ์หนอูนิทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 936 ส่วนด่านปา่ไม้
63 นายวิมล ฦาชา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 699 ส่วนด่านปา่ไม้
64 นายอภสิิทธิ์ เลิศการค้าสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1541 ส่วนด่านปา่ไม้
65 นายกมลชยั เรืองศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1545 ส่วนด่านปา่ไม้
66 นายไพโรจน ์ค าโถ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1490 ส่วนด่านปา่ไม้
67 นายรุ่ง ค าโถ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2111 ส่วนด่านปา่ไม้
68 นายจรีวัฒน ์ยงูมณีรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1509 ส่วนด่านปา่ไม้
69 นายบรพฒัน ์โชติศรีพนัธุ์พร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1536 ส่วนด่านปา่ไม้
70 นายธเนส นลิานเุคราะห์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1373 ส่วนด่านปา่ไม้
71 นายชาคริต นาควิเชยีร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1484 ส่วนด่านปา่ไม้
72 นายพเิชษฐ เหล่าตระกลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2757 ส่วนด่านปา่ไม้
73 นายภาสกร มศิีริ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1493 ส่วนด่านปา่ไม้
74 นายเกรียงไกร ทวีศักด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1537 ส่วนด่านปา่ไม้
75 นายขรรค์ชยั มุ่งแซกกลาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2411 ส่วนด่านปา่ไม้
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76 นายสุพฒัน ์หอมจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 971 ส่วนด่านปา่ไม้
77 นายสมบรูณ์ ศรีธรา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1520 ส่วนด่านปา่ไม้
78 นายอ านาจ ธนศรีเรืองรอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1488 ส่วนด่านปา่ไม้
79 นายสกนธ์ สกลพนัธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1526 ส่วนด่านปา่ไม้
80 นายรุ่งจรัส สมเด็จ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1501 ส่วนด่านปา่ไม้
81 นายนวิัฒ พลูนลิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 35 ส่วนด่านปา่ไม้
82 นายโชคชยั หรัิญนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1433 ส่วนด่านปา่ไม้
83 นายบรรจบ ชพีรับสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1492 ส่วนด่านปา่ไม้
84 นายพทิกัษช์ยั ระถี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2432 ส่วนด่านปา่ไม้
85 นายราชนั ศรีวงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1486 ส่วนด่านปา่ไม้
86 นายนววิช บญุญานกุลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1523 ส่วนด่านปา่ไม้
87 นายกติติพนัธ์ จนันนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2265 ส่วนแผนการปอ้งกนัและปราบปราม
88 นายธเนศ วัฒนธรรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2186 ส่วนแผนการปอ้งกนัและปราบปราม
89 นายอารักษ ์ชุ่มจติร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2481 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
90 นายศิรเทพ สุจรรยา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2958 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
91 นายธีราธรณฑ์ รัตนภาค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2424 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
92 นายเจษฎา เอนกคณา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2412 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
93 นายพชิยั วงษก์าฬสินธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2358 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
94 นายนนัทพงษ ์ค าปนิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1358 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
95 นายไพบลูย ์แกว้กา่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2380 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
96 นายวิระชยั อคัราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2961 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม
97 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2302 ส่วนยทุธการด้านปอ้งกนัและปราบปราม

ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรปำ่ไม้
98 นายสุเทพ เฉยีบแหลม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 116 กลุ่มงานพฒันาผลิตผลปา่ไม้

ส ำนักจดักำรที่ดนิปำ่ไม้
99 นายกติติ ศิริคะรินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1938 ส่วนก าหนดเขตที่ดินปา่ไม้

100 นายวสันต์ ยิ่งงามแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1940 ส่วนก าหนดเขตที่ดินปา่ไม้
ส ำนักสง่เสริมกำรปลกูปำ่

101 นายจเร วงศ์ฉายา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 876 ส่วนปลูกปา่ภาครัฐ
102 นายศิริชยั จดัพล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1639 ส่วนปลูกปา่ภาครัฐ
103 นายไพโรจน ์วัณณกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1693 ส่วนปลูกปา่ภาครัฐ
104 นายสุเทพ ทองใบ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1652 ส่วนปลูกปา่ภาครัฐ
105 นายเทอดธรรม จกัรนารายณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1815 ส่วนเพาะช ากล้าไม้
106 นายสมบติั ลิบงามเลิศ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 196 ส่วนเพาะช ากล้าไม้
107 นายธนรินทร์ สุกปล่ัง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1842 ส่วนเพาะช ากล้าไม้
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รำยชื่อขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัที่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนและเหมำะสมที่จะเขำ้รับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและคัดเลอืก
เพ่ือเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัขึ้นแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้พนักงำนปำ่ไมอ้ำวโุส ในสงักัดกรมปำ่ไม้

(แนบทา้ยหนงัสือกรมปา่ไม ้ที่ ทส 1601.3/ว  10892  ลงวันที่   28  มถินุายน 2564)

เอกสำรแนบ 3

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่)
108 นายสยาม มงักติะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2087 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
109 นายจรูญ บวับาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2088 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
110 นายพนูสวัสด์ิ ภทัรอนนัตนพ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2846 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
111 นายไพโรจน ์อา่งทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2854 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
112 นายเฉลิมชนม ์ทองชมุสิน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2429 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
113 นายอทิธิชยั อศุรีษะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2422 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
114 นายสมเพชร แสนอา้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2426 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
115 นายทวีชยั กนัทใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3191 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
116 นายเสนห่ ์แกว้สีหมอก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2415 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
117 นายเกยีรติศักด์ิ กจิศักด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2414 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
118 นายสรรเสริญ ทองสมนกึ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1993 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
119 นายพฒิุพงศ์ ชยันลินพฒัน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3194 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
120 นายนกุลู ธัญหมอ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3190 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
121 นายทวิทย ์ปาระมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2425 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
122 นายอนชุา อปุสรรค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3179 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
123 นายชยพล เรือนค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3204 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
124 นายวรวุฒิ โพธิแทน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3198 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
125 นายพงษอ์รัญ ใสสอาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2419 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
126 นายสมจนิต์ เนตรประดิษฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3188 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
127 นายกติิศักด์ิ ปานะโปย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3196 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
128 นายรุ่งเพช็ร์ บรรเทา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3181 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
129 นายนรินทร์ วิรุฬหรั์ตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3205 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
130 นายมนกูจิ สุรินทร์ทปีะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3184 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
131 นายอนชุา ทปีานเุคราะห์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3202 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
132 นายนพินธ์ วรนาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3185 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
133 นายยทุธพงษ ์บตุรเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3189 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
134 นายรังสิต พลูศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3197 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
135 นายอ านวย ยอดค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3178 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
136 นายสกลุศึก วงศ์ใหญ่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3207 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
137 นายไพโรจน ์บญุญรัตนศิ์ริ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3201 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
138 นายครรชติ วงค์พระยา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2430 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
139 นายทนงศักด์ิ แสงประสิทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1771 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
140 นายสนั่น เผือกพนัธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1772 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
141 นายชายนัต์ สมศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1770 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
142 นายนกุลู อุ่นใจจนีต์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1773 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
143 นายสืบสกลุ ลังการ์สิทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1884 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
144 นายสยาม อนิถาโท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1712 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
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เพ่ือเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัขึ้นแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้พนักงำนปำ่ไมอ้ำวโุส ในสงักัดกรมปำ่ไม้

(แนบทา้ยหนงัสือกรมปา่ไม ้ที่ ทส 1601.3/ว  10892  ลงวันที่   28  มถินุายน 2564)

เอกสำรแนบ 3

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย)
145 นายสุบลิ ปกุค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2068 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
146 นายสมนกึ เนยีมศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2051 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
147 นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2821 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
148 นายณัฐชนน คนสูง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2355 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
149 นายธนศักด์ิ วิศิษฐ์ผล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3159 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
150 นายถวิล จนัธิยศ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3156 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
151 นายประดิษฐ์ กนัทร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2405 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
152 นายภาณุ ชมภมูิ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2363 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
153 นายลิขติ วงศ์วชริะนนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2328 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
154 นายประสาน วรเพชรายทุธ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2341 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
155 นายธนชยั จตินาวณิชย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2291 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
156 นายนวิัติ มวีรรณสุขกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3161 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
157 นายทองค า ธรรมสละ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3157 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
158 นายเสกสรรค์ สุนทรนาค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3168 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
159 นายพนสั เชื้อสะอาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3155 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
160 นายนวิัตร มั่งมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3171 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
161 นายฐานนัดร หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3160 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
162 นายสุภาพ วงศ์ดวง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2410 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
163 นายชติพล ศรีจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3167 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
164 นายรัตนพงษ ์ถิ่นสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 367 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
165 นายสมพงษ ์ฐิติโชติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1763 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
166 นายไกรวุฒิ วรรณค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1309 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง)
167 นายชานนัท ์แกว้กล้า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1752 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
168 นายวชริวิชญ ์เพชรประสิทธิ์กลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2055 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
169 นายจติรกร สังขพ์ชิยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2056 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
170 นายมงคลกรณ์ เสรีกลุวิเวทย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2791 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
171 นายดนศัุกด์ิ หมื่นโฮ้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2792 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
172 นายสมพล วรรคตอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2759 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
173 นายชาติระวี สัญจร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2794 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
174 นายชยัทศั มะทะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1375 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
175 นายประทนิ แมดเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3107 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
176 นายธีระยทุธ สุขนกิร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2369 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
177 นายรัศม ีรัตนวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2376 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
178 นายพษิณุพนัธ์ วงค์ขนัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2391 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
179 นายวิชยั วงค์มาวิวัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2387 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
180 นายจรัล สอาดจติต์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2402 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
181 นายอานนัท ์ผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3103 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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182 นายสมชาย สุภาพ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3106 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
183 นายปณิธาน วรมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3129 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
184 นายศุภวิชญ ์สาครินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3104 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
185 นายสินธพ เรือนมั่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3128 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
186 นายพนมศักด์ิ ศรีสะอาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2336 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
187 นายพนู แจม่ใส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2350 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
188 นายไพโรจน ์กลัดตลาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2395 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
189 ว่าที่ร้อยตรีกฤต วงษาลังการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3120 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
190 นายนรินทร์ กนักา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2385 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
191 นายวิเชษฐ์ กาชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2377 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
192 นายสุรเชษฐ์ มั่นคง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2396 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
193 นายอนรัุกษ ์เอกภมูิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2356 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
194 นายวิริชาติ เทยีนขนุทด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2378 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
195 นายณัฐเสฐ สุรจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2340 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
196 นายมนตรี พลภกัดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3098 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
197 นายสุรัชฐนพ สิงหาค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2370 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
198 นายเอกภกัด์ิ สวิง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3108 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
199 นายสัมฤทธิ์ สมบติั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3110 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
200 นายธีธชช ส่ังสอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3099 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
201 นายทรรศนะ ทพิยว์ิชยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2373 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
202 นายบรรเจดิ เพชรพสิิษฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3125 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
203 นายเชาว์ ชื่นชอบ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2335 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
204 นายไกรจกัร ก าทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3112 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
205 นายศิริเวช ค าออ้น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2390 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
206 นายโกวิท ตันกลาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2388 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
207 นายสุวิทย ์สรรเสริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2345 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
208 นายสุคนธ์ ใจต้ัง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2337 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
209 นายอภสิิทธิ์ พรหมเมฆ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2351 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
210 นายรังสรรค์ ไชยวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2349 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
211 นายอดิเรก ยิ่งยวด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2389 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
212 นายสมทุรสิทธิ์ ทนนัไชย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2361 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
213 นายสุวิทย ์จนิดาวรรณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3130 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
214 นายอรุณ คงได้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3117 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
215 นายสุทศัน ์สสิพรรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2333 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
216 นายเอนก ตาตระกลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2384 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
217 นายประคอง ปญัโญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2379 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
218 นายมงคล อนิมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2354 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
219 นายษเอมร์ สันปา่แกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2368 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
220 นายสัญญา ผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3102 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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221 นายอทุยัวุฒิ กนัหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3115 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
222 นายไกรพงษ ์มวีรรณสุขกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3109 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
223 นายเรืองเดช เจริญจติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3114 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
224 นายวีระพงษ ์สิงหน์กิร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3119 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
225 นายสุวิทย ์ฟคู า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2141 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
226 นายณัฐวุฒิ ถอืค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3100 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
227 นายถนอม โพธิ์วิจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2381 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
228 นายสุรพล วีระพงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1892 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
229 นายสายณัห ์เกดิมั่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1742 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
230 นายมนญู แออว่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1876 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
231 นายภริูทศัน ์แมดเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1088 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
232 นายเอกภาวิน เด็ดขาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1762 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
233 นายวิณัฐ ค าหมอ่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1716 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
234 นายสุทศัน ์กาวิชยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1755 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
235 นายชยั จนัทราคณสกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1741 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
236 นายภาสกร ผ่องจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1886 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
237 นายสมภพ ค้าไม้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1713 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
238 นายสมพงษ ์กวางร้อง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1412 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
239 นายสุรศักด์ิ คูณทวี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1735 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
240 นายธนาวุฒิ ไทรงาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1739 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
241 นายพเิชฐ ส านวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1754 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
242 นายสมควร หว้ยหงษท์อง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1371 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
243 นายกติติ ใจโฮ้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1747 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
244 นายสายณัห ์เวียงนาค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1377 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
245 นายธนเดช วัฒนจรัสพงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1415 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก)
246 นายมานพ แกว้พกิลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2039 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
247 นายสุทศัน ์บญุนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2040 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
248 นายอนวัช ลิปกิรโกศล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1535 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
249 นายพงษเ์ดช สอนพงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2047 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
250 นายมณีโชติ ฉกรรจศิ์ลป์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2041 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
251 นายบญุสม โตแทนสมบติั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2038 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
252 นายมานะ ภาระการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2049 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
253 นายธนพล วะรินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2755 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
254 นายสมจติร ตะเภา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2758 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
255 นายสมศักด์ิ ชวนชม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3080 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
256 นายวุฒิพงศ์ สังขโ์พธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3133 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
257 นายปรีชา พนัธุ์รู้ดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3142 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
258 นายส ารวย ชมบญุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3067 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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259 นายนเิวช จอมประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2323 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
260 นายขจร ใจจนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3086 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
261 นายฐานนัดร สอนสา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3136 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
262 นายอภวิัฒน ์นาคเปรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3144 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
263 นายพสิิษฐ สอนไว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3135 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
264 นายวัฒนา ผันนอ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2313 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
265 นายไชยวัฒน ์หล่อฐานนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3072 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
266 นายหนอ่ย ภู่นอ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2295 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
267 นายพลพจน ์แสนเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3141 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
268 นายอาคม งามจติต์เอื้อ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2316 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
269 นายหาริ เพชรลานน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3077 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
270 นายสมชาย ครุธเกษ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3083 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
271 นายกฤษดา จนัทร์โท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3081 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
272 นายสุรัตน ์หงษส์ระแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3097 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
273 นายนพพงศ์ บญุชดูวง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3089 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
274 นายอคัรพงษ ์อ าพนิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3134 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
275 นายเอกรัตน ์พรหมศิริแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3082 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
276 นายฉนัทวัสส์ อิ่มเนย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2146 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
277 นายภรีูยว์ัฒน ์จนัแจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2319 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
278 นายคงฤทธิ์ อนิรัญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2188 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
279 นายสราญรมย ์หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2311 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
280 นายนพรัตน ์ขวัญแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3140 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
281 นายทวีป ยหุลง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3138 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
282 นายสมบรูณ์ พรหมปญัญา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1056 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
283 นายธงชยั รสสุขมุาลชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1728 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
284 นายวัชรินทร์ เหล่าโกก้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1729 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
285 นายนพดล สามกองาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1730 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
286 นายสมคะเน ปยินลินมาศ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1846 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
287 นายลัทธิ โพธิสาร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1882 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
288 นายศักด์ิสิทธิ์ ขยายเสียง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1753 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
289 นายวิวัฒน ์อนิแปง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1719 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
290 นายปญัญวิชช ์ออ่นละมยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1718 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
291 นายสนธยา วงษเ์มอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1909 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
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ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบรุี)
292 นายมงคล วงษเ์นยีม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1945 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
293 นายกติติคม อมัพวา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1979 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
294 นายจรัีชญพ์ฒัน ์หมอ่มงาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2503 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
295 นายเชษฐกติต์ิ ฉนัทรัตนาคินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2187 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
296 นายเรวัช ธรรมานสุรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3006 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
297 นายสมเกยีรติ โอภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3004 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
298 นายนฤทธิ์ ต้นสกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2382 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
299 นายปยิะชาติ ปยิะชน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2317 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
300 นายท านอง จวงพลงาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3001 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
301 นายสมศักด์ิ อนิทร์อ านวย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1097 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
302 นายส ารวย ศักด์ิดาเดช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1633 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
303 นายประพฒัน ์ถาวรประภาสวัสด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1672 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
304 นายพเิชษฐ์ โคกข า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2093 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
305 นายพชิยั เหล่าตระกลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1820 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
306 นายมณฑป ศรีทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1636 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
307 นายชยันาจ ภู่เพชร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1634 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
308 นายถนอมพงษ ์สังขธ์ูป เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1648 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี)
309 นายสถติย ์ศรีสัมพนัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2300 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
310 นายภสิูทธิ ชสูกลุชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2020 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
311 นายอดิศักด์ิ วรามติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2017 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
312 นายไพรัช ราชกจิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2027 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
313 นายชยัพร พลูเพิ่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2023 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
314 นายไสว ดงขาว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2029 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
315 นายสหพล ชาทองยศ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2726 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
316 นายศิริเดช วชริาภากร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2731 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
317 นายปรมตัถ ์วิมตุติพงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2288 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
318 นายมนตรี ค าประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3060 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
319 นายวิเชยีร ไทยกิ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2266 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
320 นายพชิยั อาฤทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2272 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
321 นายทรงพล ศรีสมทุร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2725 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
322 นายกรกฎ แกว้ออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2286 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
323 นายฉลองชยั ศาลางาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3063 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
324 นายธนภทัร จนัทรสีมาวรรณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2262 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
325 นายจโิรจ เดชแพง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3061 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
326 นายสงกรานต์ เรือนค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3065 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
327 นายดุสิต ตาบา้นดู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2283 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
328 นายธนา ศรีจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2271 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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329 นายสุริโย ไตรนรัินดร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3055 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
330 นายเอกชยั เทพกจิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2259 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
331 นายวิชยั วงค์แสนสี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3056 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
332 นายณัฐวุฒิ วงษส์วัสด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2276 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
333 นายสุรพล ศรียางคุย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1708 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
334 นายสุรพล จติต์ด ารงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 751 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
335 นายนราธร ค าอาษา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 749 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
336 นายสุทธิศักด์ิ สุขเกื้อ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1866 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแก่น)
337 นายสมชาย นววงษอ์นนัต์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2012 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
338 นายอดิศร คงสมกนั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2014 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
339 นายประสิทธิ์ หนองเทา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2002 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
340 นายพษิณุสุทธ สุทธการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2006 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
341 นายนรินทร์ สุทธิประภา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1999 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
342 นายอาทร โสดา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2000 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
343 นายไพรินทร์ โชคพศิาลทรัพย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2684 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
344 นายประทวน สุระมลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 271 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
345 นายสุวัฒน ์ลือยงวัฒนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3042 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
346 นายพนิจิ หล้าอยู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3033 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
347 นายสุวิทย ์วรรณสุทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2222 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
348 นายศุภสิทธิ์ ธรรมสาลี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2251 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
349 นายสุวิทย ์มะลัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2241 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
350 นายจ านง ศรีราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3035 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
351 นายชาญชยั โล่หสี์ทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3045 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
352 นายฐาวณัฐ ดีโนนอด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3026 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
353 นายสมพงษ ์สุขนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2233 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
354 นายฉทัทนัต์ สายาพฒัน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2285 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
355 นายวินสันต์ ชตูากแดด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3041 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
356 นายพลัลภ หนเูสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2257 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
357 นายวีระ ใสแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3040 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
358 นายกลุชาติ สวาศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3039 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
359 นายอทิธิพล อนชุน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2249 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
360 นายประนม รัชอนิทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2268 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
361 นายสุทธิชยั ทองประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3051 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
362 นายรัฐฐ์ธวพล บญุจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2220 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
363 นายพรภริมณ์ อรุะแสง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3038 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
364 นายอนพุงษ ์จ ารูญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1696 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
365 นายวิษณุวัฒน ์เรืองสวัสด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1698 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
366 นายกติิ ผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2873 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
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367 นายนธิิโรจน ์จงจติรกติต์ิธนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1697 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
368 นายสายณัห ์ปารมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1684 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ)
369 นายพฒันพงศ์ โพธิ์ภกัดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2655 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
370 นายสุชพี ธัญสุขไพศาล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1992 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
371 นายศราวุธ มหานลิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1994 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
372 นายชยตุ วราพริิยะกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2631 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
373 นายวิชยัรัตน ์อนิทนพุฒัน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2634 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
374 นายชาติชาย สุวรรณชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2198 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
375 นายสันติ ศรีศิลปกร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3023 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
376 นายสาโรจน ์บญุพร้อม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3020 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
377 นายวีรพงษ ์ทองแต้ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3017 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
378 นายไพโรจน ์ชุ่มเพง็พนัธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3012 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
379 นายสุพจน ์เชงิเขา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2226 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
380 นายโสภาค คงวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3022 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
381 นายทศพล ทองเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3019 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
382 นายทาร์ซาน ชาลีวงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2207 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
383 นายอร่าม มั่นชาวนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2203 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
384 นายเธียรพพิฒัน ์มศีร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2201 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
385 นายณรงค์ พริบไหว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2214 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
386 นายสมชาย ต้ังใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1688 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบรุี)
387 นายเขษม เนยีมเนตร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1956 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
388 นายสมชาย ขยนักจิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2522 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
389 นายจรัส ยิ่งยงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2540 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
390 นายยงยทุธ มารยาท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2978 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
391 นายอ าพล พชัระกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2159 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
392 นายอาคม ชาติกปริญญ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2970 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
393 นายอดิศักด์ิ บรรณสาร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2965 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
394 นายธัญพสิิฐ พรมพทิกัษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2968 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
395 นายวรพงษ ์ผ่องจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2987 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
396 นายบญุลือ รักศิลป์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2969 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
397 นายจกัรกฤษณ์ แสงกหุลาบ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2981 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
398 นายสมยศ สุขถาวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2167 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
399 นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2171 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
400 นายวิพากย ์เตชเบญจรงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2975 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
401 นายสงกรานต์ เกตุอรุณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2972 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
402 นายชยันนัท ์อิ่มเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2138 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
403 นายวีรวัฒน ์ศิวะบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2964 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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404 นายชยัภมู ิสุริโยภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2985 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
405 นายเจริญ ขนุทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2967 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
406 นายประสาท เสง่ียมศักด์ิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2166 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
407 นายจกัรพนัธ์ กมุภะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2158 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
408 นายณัฐวุฒิ วิงวอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2966 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
409 นายกฤษณะ เอี่ยมศิริ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2976 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
410 นายอดิศร วงษพ์นัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2984 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
411 นายส าฤทธิ์ สุขประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 566 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
412 นายพงศ์พรีะ วงศ์ค าลือ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1829 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
413 นายชาตรี ผลทวี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1833 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
414 นายสายชล พว่งทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1830 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
415 นายภญิโญ จนัทนาตาล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2519 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
416 นายมงกรด อุ่นเรือน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1835 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
417 นายสุชาติ ทมิแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1828 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
418 นายประเสริฐ ชาแจง้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1635 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบรุี)
419 นายสมสุข จารุศุภกร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1968 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
420 นายอ านาจ พชัระกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1975 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
421 นายบญุน า เงินวิไล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2438 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
422 นายพงษศั์กด์ิ สุขมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2175 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
423 นายไพฑูรย ์อรุณเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2998 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
424 นายเชาว์ สุขรักษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 991 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
425 นายสืบพงศ์ บวัแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2992 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
426 นายณรงค์ เลียบวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2996 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
427 นายวิวรรธน ์มองเหน็ทวีโชค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2997 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
428 นายอนนัต์ ไมแ้กว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2550 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
429 นายวุฒินนัท ์เรืองปราชญ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1662 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
430 นายพรีะพล อว่มบญุมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1844 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
431 นายเฉลา ตอนสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1660 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
432 นายชาติชาย กมิศิริ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1661 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
433 นายสมพร บวรธรรมโชติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1668 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
434 นายไพโรจน ์เขยีวแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 235 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
435 นายประภาศ ชาประสม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1279 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สรุำษฎร์ธำนี)
436 นายประเสริฐ ศรีจามร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2879 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
437 นายนฤดม อารีเสวต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2446 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
438 นายอปุกรณ์ ศิริมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2445 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
439 นายสุรสิทธิ์ พงษพ์านชิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2444 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
440 นายสมจนิต์ ไชยพฒัน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2442 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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441 นายแสงสว่าง ทรงประพาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2960 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
442 นายไพศาล ขนานชี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3222 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
443 นายไมตรี คงรักษา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3217 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
444 นายธาน ีนยิมไทย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3228 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
445 นายธวัชชยั หติา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3212 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
446 นายชนพ เกล้ียงทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3224 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
447 นายณัฐพล ออ๋งสุวรรณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3211 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช)
448 นายเศรษฐรัฐ ทองฤกษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1786 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
449 นายกฤษฎา สุตนพฒัน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2101 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
450 นายบญุส่ง รองเดช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2927 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
451 นายศุภชยั พฒัภมูิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2912 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
452 นายประวิทย ์ชว่ยหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3244 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
453 นายวิริยะ ออ่นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2457 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
454 นายจรรยา เจริญรัตตวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3254 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
455 นายปยิะ พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2470 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
456 นายเจษฎา พลูนวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2472 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
457 นายสมพร สุขเกื้อ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2459 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
458 นายจรุวัฒน ์ศรีสัจจงั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2464 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
459 นายธนวัฒน ์พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3247 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
460 นายสมนกึ กนุหลัด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3246 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
461 นายพชร ตลาสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3240 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
462 นายสุคนธ์ บวักิ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2434 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
463 นายจรีะศักด์ิ ชศูรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3235 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
464 นายเจริญศักด์ิ ศรียา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3249 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
465 นายกมลวัฒน ์ยงัสังข์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2471 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
466 นายสมศักด์ิ เสนยี์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3231 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
467 นายสุรศักด์ิ เส็นฤทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2465 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
468 สิบเอกหญงิกรุณา ส่งแสง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2476 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
469 นายยงยศ หยงสตาร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1907 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
470 นายอาคม ง่านวิสุทธิพนัธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1785 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่

ส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ)
471 นายพนิยั ทองเปน็แกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2114 ส่วนจดัการที่ดินปา่ไม้
472 นายสัญญา ไทยหาญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2929 ส่วนจดัการปา่ชมุชน
473 นายสุวิทย ์สมบรูณ์ประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3263 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
474 นายสุรพล หุ่นเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3257 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
475 นายสุธี ขอบข า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3274 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
476 นายปองภพ ตุลยนษิก์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3271 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
477 นายปลิว ชมุแดง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3272 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง

สังกัด หมำยเหตุ

รำยชื่อขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัที่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนและเหมำะสมที่จะเขำ้รับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและคัดเลอืก
เพ่ือเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัขึ้นแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้พนักงำนปำ่ไมอ้ำวโุส ในสงักัดกรมปำ่ไม้

(แนบทา้ยหนงัสือกรมปา่ไม ้ที่ ทส 1601.3/ว  10892  ลงวันที่   28  มถินุายน 2564)

เอกสำรแนบ 3

478 นายไพศาล หนพูชิยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3265 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
479 นายกติติพนัธุ์ รัตนวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3268 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
480 นายสุภาพ คงประดิษฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 2448 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
481 นายสมเกยีรติ ประสมสุข เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 3261 ส่วนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
482 นายจมุพล สิทธิชยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 504 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
483 นายสมพร เอกวานชิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1798 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
484 นายบญุเสริม พรมเสนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1793 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
485 นายทวีป โชคสวัสดิกร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1794 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
486 นายสรธร เพชรแกว้เพชร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 1795 ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่
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เอกสารหมายเลข 3.2 
ปม.1 

แบบข้อมูลบคุคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปา่ไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 

--------------------------------------- 

 

 

1. ประวัติส่วนตัว 
    ช่ือ-สกุล .................................................................................................. อายุปจัจบุัน ................ ปี .............. เดือน 
    วัน/เดือน/ป ีเกิด ............................................................. วันครบเกษียณอายุราชการ ............................................ 
  รับราชการในสงักัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ........................................................................... .......................................... 
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ........................................................... ประเภท ............................ ระดบั ............................ 
    อัตราเงินเดอืน (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) ..................................................... บาท 

2. สถานท่ีทำงานปัจจบุัน 
    สังกัดส่วน/ฝ่าย/กลุม่ ....................................................... สำนัก/กอง ..................................................................... 
    ช่วยปฏิบัติราชการส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม ......................................................................................................... สำนัก/กอง 
    .................................................................. ทำหน้าที่ ................................................................................................ 
    โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ...................................... มือถือ .......................................................... 

3. สถานภาพครอบครัว 

 โสด   สมรส   อื่นๆ 
   ช่ือ-สกลุ คู่สมรส ................................................................. อาชีพ ............................................................................ 
   ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
 ไม่มีบุตร/ธิดา    
 มีบุตร/ธิดา   จำนวน .................. คน (ชาย ............ คน หญงิ ........... คน) 

4. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 
 4.1 กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหนง่ในระดบั 6 (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 
  - ดำรงตำแหนง่ในระดบั 6 ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................................ 
  - ดำรงตำแหนง่ในระดบั 5 ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................................ 
 4.2 กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหนง่ในระดบั 5 (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 
  - ดำรงตำแหนง่ในระดบั 5 ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................................ 
 4.2 กรณีไม่เป็นผู้ดำรงตำแหนง่ในระดบั 5 และ 6  
  - ดำรงตำแหนง่ในระดบั ชำนาญงาน ตั้งแต่วันที่ ......................................................................................... 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1X1.15 นิ้ว 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 
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5. คณุวุฒิทางการศึกษา 
 (กรณี ข้าราชการรายใดยังไม่เคยส่งวุฒิการศึกษามาเพิ่มในประวัติ กพ. 7 ให้จัดส่งมาพร้อมกับใบสมัครในครั้งนี้ 
    เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีการศึกษา 

ที่สำเร็จ 
การได ้
ทุน 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี       
ปริญญาตร ี       
ปริญญาโท       
ปริญญาเอก       
อื่นๆ       

6. ประวัติการทำงานและการรับราชการ (เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง  
 ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึนแต่ละระดับหรือการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานนั้น ๆ) 
    วันบรรจเุข้ารับราชการ .................................................... ตำแหน่ง ......................................................................... 
    ระดับ ........................................ ระยะเวลาปฏิบัตริาชการ รวม ....................... ป ี........................... เดือน 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง 

ช่ือตำแหน่ง 
ประเภท 

ตำแหน่ง/ระดบั 
ช่วงเวลา 

ที่ดำรงตำแหนง่ 
รวมเวลา 

ดำรงตำแหนง่ 
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7. การฝึกอบรม (แสดงเฉพาะหลักสูตรสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรท่ีไดร้ับการฝึกอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 

 
 

    

 
8. การดูงาน  (แสดงเฉพาะการดูงานสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน) 

การดูงาน 
เรื่อง/โครงการ สถานที่ดูงาน ช่วงเวลา ทุนการดูงาน 

 
 

 
 
 

   

 
9. การปฏิบัติงานพิเศษ/เหตุการณ์สำคัญ ๆ (แสดงเฉพาะภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

การปฏิบัติงานพิเศษ/เหตุการณ์สำคัญๆ 
เรื่อง/โครงการ สถานที่ปฏิบัตงิาน ระยะเวลาปฏิบัตงิาน ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 

   

 
10. ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะพิเศษอ่ืนๆ 
         ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................... 
         คอมพิวเตอร์ ............................................................................................... ...................................... 
         อื่นๆ .................................................................................................................................................. 
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11. เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญ/รางวัลเชิดชูเกยีรติ/ประกาศเกียรติคุณ ท่ีได้รบั  
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 

12. ประวัตสิุขภาพ 

เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม ่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 
เป็น       

ไม่เป็น      

13. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหนา้ท่ีราชการ 
กรณี ........................................................................................................ เมื่อวันที่ .......................................................  
โทษที่ได้รับ ..................................................................................................................................................................... 
กรณีอื่นๆ ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 

14. หน้าท่ีความรับผิดชอบ (2 ปียอ้นหลัง) พร้อมรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ี และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
...................................................................... ............................................................................... ...................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
................................................................................................................................................... .....................................  
........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
..................................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
..................................................................................................................................... ...................................................  
.............................................................................. ....................................................................... ...................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
...................................................................... ............................................................................... ...................................  
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15. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นข้อเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
....................................................................................................................... .................................................................  
...................................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................  
........................................................................................................................ ................................................................  
..................................................................................................................................................... ...................................  
........................................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบข้อมูลบุคคลฯ นี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 

    เจ้าของข้อมูล 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคบับัญชา (ผู้อำนวยการระดบัสำนัก/กอง) 
 (เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความพร้อมหรือไมพ่ร้อมที่จะเลือ่นข้ึนดำรงตำแหน่งทีสู่งข้ึน) 
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................ ........................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................................................ ................................................................  
 

       (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
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ปม.2 

แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปา่ไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 

------------------------------------ 

ช่ือเจ้าของผลงาน ...........................................................................ตำแหนง่ ................................................................. 
เลขที่ตำแหน่ง .......................... สังกัดส่วน/ฝ่าย/กลุม่ ................................................................................................... 
สำนัก/กอง ........................................................ช่วยปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ............................................................. 
ทำหน้าที่ ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................... .................................................................................... 

ชื่อผลงาน 
1. .......................................................................... ........................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................................................. 
3. .......................................................................... ........................................................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานที่ได้แจ้งไว้ในแบบแสดงผลงาน ฯ และรายละเอียดของผลงาน ที่แนบนี้ 
เป็นความจริงทุกประการ 

  เจ้าของผลงาน 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 

     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคบับัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการส่วนหรือเทียบเท่า) 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................... .................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป (ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง) 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 
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รายละเอียดของผลงาน 

ผลงานเรื่องท่ี 1 ……………………………………………...............................................……………………………. 

1. ข้ันตอนในการดำเนินการ 
 1.1 ......................................................................................................................................................... ................. 
 1.2 ............................................................................................................. ............................................................. 
 1.3 ............................................................................................................................. ............................................. 

2. สาระสำคัญของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................
3. ประโยชน์ของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .................... 
4. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................
....................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
เจ้าของผลงาน 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
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ความเห็นของผู้บังคบับัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการส่วนหรือเทียบเท่า) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ ............................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป (ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ ............................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ   - ให้นำเสนอผลงานทีป่ฏิบัติโดยเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกองค์ประกอบ   
                    โดยในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมได้ตามเนือ้งานและความจำเป็น     
                  - เป็นข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี (ความสำเร็จของผลงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) 
                  - เสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ความยาวเรื่องละไมเ่กิน 3 หน้ากระดาษ A4 
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รายละเอียดของผลงาน 

ผลงานเรื่องท่ี 2 ……………………………………………...............................................……………………………. 

1. ข้ันตอนในการดำเนินการ 
 1.1 ............................................................................................................................. ............................................. 
 1.2 ................................................................................ ......................................................................... ................. 
 1.3 ............................................................................................................................. ............................................. 

2. สาระสำคัญของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ..............................
3. ประโยชน์ของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... ..................... 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
4. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
...................................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................................................... ..... 

 
เจ้าของผลงาน 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
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ความเห็นของผู้บังคบับัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการส่วนหรือเทียบเท่า) 
........................................................................................................................................................................................
................ ..................................................................................................... ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป (ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง) 
........................................................................................................................................................................................
.............................................. ....................................................................... ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ   - ให้นำเสนอผลงานทีป่ฏิบัติโดยเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกองค์ประกอบ   
                    โดยในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมได้ตามเนือ้งานและความจำเป็น     
                  - เป็นข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี (ความสำเร็จของผลงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) 
                  - เสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ความยาวเรื่องละไมเ่กิน 3 หน้ากระดาษ A4 
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รายละเอียดของผลงาน 

ผลงานเรื่องท่ี 3 ……………………………………………...............................................……………………………. 

1. ข้ันตอนในการดำเนินการ 
 1.1 ............................................................................................................................. ............................................. 
 1.2 ................................................................................ ......................................................................... ................. 
 1.3 ............................................................................................................................. ............................................. 

2. สาระสำคัญของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... .................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
3. ประโยชน์ของผลงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
4. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................................... 

 
เจ้าของผลงาน 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
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ความเห็นของผู้บังคบับัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการส่วนหรือเทียบเท่า) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ ............................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป (ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ   - ให้นำเสนอผลงานทีป่ฏิบัติโดยเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกองค์ประกอบ   
                    โดยในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมได้ตามเนือ้งานและความจำเป็น     
                  - เป็นข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี (ความสำเร็จของผลงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) 
                  - เสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ความยาวเรื่องละไมเ่กิน 3 หน้ากระดาษ A4 
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ปม.3 

แบบแสดงข้อเสนอแนวคิด/วิสัยทัศน ์

ข้อเสนอแนวคิด/วิสัยทัศน์ของ....................................................................ตำแหน่ง............................................... ........ 
เพื่อประกอบการพจิารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามัญข้ึนแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหนง่ 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ............................... 
......................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... .............................................. 
......................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... .................. 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ...............................  
 
 

เจ้าของแนวคิด 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
 

      หมายเหต ุ  - ให้แสดงข้อเสนอแนวคิด/วิสัยทัศน์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
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 ปม.4 

แบบประเมนิความประพฤติและสมรรถนะของบุคคล 
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้แต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปา่ไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 

ช่ือผู้เข้ารบัการคัดเลือก .............................................................................ตำแหน่ง ...................................................... 
ตำแหน่งเลขที่ ......................... สังกัดส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม .................................................................................................... 
สำนัก/กอง ...........................................................ช่วยปฏิบตัิราชการสำนัก/กอง .......................................................... 
ทำหน้าที่ .........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้รับ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาถึงความมุ่งมั่น กระตือรือร้น กำหนดเป้าหมายและข้ันตอนใน
การทำงาน และพัฒนาข้ันตอนหรือวิธีการทำงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

10 
 

2. การบริการท่ีดี  พิจารณาถึงความตั้งใจและความพยายามที่จะให้บริการด้วยอัธยาศัย     
ไมตรีอันดี 

10 
 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน  พิจารณาถึงความสนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถของตน รวมทั้งศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 

 

4. จริยธรรม  พิจารณาถึงการครองตน และประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามความเหมาะสม  
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่มีพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบหรือไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยเจตนา 

10 

 

5. การทำงานเป็นทีม  พิจารณาถึงการประสานงานร่วมมือกัน การแบ่งหน้าที่และ ความ
รับผิดชอบร่วมกัน และมีจุดประสงค์หรือความคาดหวังร่วมกัน 

10 
 

6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พิจารณาถึงความคิดริเริ่มเกี่ยวกับงานในหน้าที่และ งานที่
เกี่ยวข้อง โดยนำไปใช้ปฏิบัติได้ 

10 
 

7. การคิดวิเคราะห์  พิจารณาถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 10  
8. ความเชื่อถือไว้วางใจ/ความเอาใส่ในงาน  พิจารณาถึงความเช่ือถือไว้วางใจ ในการทำงาน 
ความตั้งใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการทำงานและการติดตามงาน 

10  
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รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้รับ 

9. ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรียนรู้   พิจารณาถึงความรู้ ความเข้าใจ วิธี
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้งาน 

10 
 

10. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  พิจารณาถึง การยอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง อุทิศตน รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น 

10 
 

คะแนนรวม 100  

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมทีผู่้บงัคับบัญชาประเมิน ไม่ตำ่กว่า  60 คะแนน 

 

     

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

    วันที่ .............. เดือน .........................พ.ศ. ................ 
    ผู้บังคับบัญชาระดบัสำนัก/กอง ข้ึนไป 

 



  ปม.5 

แบบสรุปรายละเอียดขา้ราชการผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน 
กรณี ข้าราชการที่ไม่ประสงค์จะจัดทำเอกสารแบบ ปม.1 – ปม.4 

สำนัก/กอง  ................................................................................... ................ 
------------------------------ 

ข้าราชการในสังกัดและข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการในสังกัดที่ไม่ประสงค์จะจัดทำเอกสารแบบ ปม.1 – ปม.4 
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามัญข้ึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน .................. ราย 

ลำดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

สังกัด ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม 
สำนัก/กอง 

หมายเหต ุ

1      

2      

3      

...      

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าข้าราชการที่มีรายช่ือตามแบบสรุปรายละเอียดข้าราชการผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่ประสงค์จะจัดทำเอกสารแบบ ปม.1 – ปม.4 เพื่อประกอบการพจิารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 

      (ลงช่ือ) ..................................................... 
     (...........................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................ 

                               เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง 
 
 

 

 

 

หมายเหต ุ ให้สำนัก/กอง รวบรวมและจัดทำ โดยเรียงลำดับรายช่ือข้าราชการตามส่วน/ฝ่าย/กลุม่ทีส่ังกัด 
 สำหรับข้าราชการรายใดที่ไม่ได้จัดทำและไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสง่เอกสารประกอบ 
 การพิจารณาคัดเลือกตามที่กรมป่าไม้กำหนด ให้ลงช่ือยืนยัน ในข้อ 3. ด้วย 

































 -๑- 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

ตอนท่ี ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑.  ช่ือ (ผู้เข้ารับการคัดเลือก)......................................................................................................................................... 

๒.  ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................ระดบั.....................................ตำแหน่งเลขที.่.................................. 
     งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์....................................................................................................................................... 
     กอง/สำนัก................................................................................................................................................กรมป่าไม ้
     อัตราเงินเดือน........................................................บาท 
     ตำแหน่งสุดท้ายก่อนมีคำสั่งแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหนง่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ตำแหน่ง.............................................................ระดับ....................................ตำแหน่งเลขที่...................... 
     ดำรงตำแหน่งระดับนี้เมื่อ........................................................................................................... 

๓.  ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่..........................................................ระดับ............................................ 
     ภารกิจ....................................................................................................................................... 

๔.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.๗) 
     เกิดวันที่................เดอืน...................................................พ.ศ. ............................... 
     อายุราชการ................ป.ี...............เดอืน...............วัน 

๕.  ประวัติการศึกษา 
           คุณวุฒิและวิชาเอก               วัน/เดือน/ปีที่สำเรจ็การศึกษา                      สถาบัน 
      (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)                                
     ................................................         ............................................         ............................................ 
     ................................................         ............................................         ............................................. 
     ................................................         ............................................         ............................................. 
     ................................................         ............................................         ............................................ 
     ................................................         ............................................         ........................................ ..... 
     ................................................         ............................................         .............................................    
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 -๒- 

 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล 



 -๓- 

๖.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   (ช่ือใบอนุญาต ...............................................................................) 
     วันออกใบอนุญาต.................................................................... .............................................................. 
     วันหมดอายุ..................................................................................... ........................................................ 

๗.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจัจบุัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหนง่ใน   
     ในระดับสูงข้ึนแต่ละระดบั และการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหนง่ในสายงานต่างๆ) 

           วัน เดือน ป ี                      ตำแหน่ง                       อัตราเงินเดือน                สังกัด 
      .............................     .......................................     ...................................    ..................................... 
      .............................     .......................................     ...................................    ..................................... 
      .............................     .......................................     ...................................    ..................................... 
      .............................     .......................................     ...................................    ..................................... 
      .............................     .......................................     ...................................    ..................................... 

๘.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
          ป ี             ระยะเวลา                        หลักสตูร                                   สถาบัน 
     ...................     ........................     ...........................................................     ...................................... 
     ...................     ........................     ...........................................................     ...................................... 
     ...................     ........................     ...........................................................     ...................................... 

๙. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกบัอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 8 เช่น เป็นหัวหน้า 
     โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พเิศษ เป็นต้น) 

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐.  หน้าที่ความรับผิดชอบในปจัจบุัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    

  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความที่แจง้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจรงิทุกประการ 

                                            (ลงช่ือ) ..................................................................... (ผู้เข้ารับการคัดเลือก) 

           (....................................................................) 



 -๔- 

 (ตำแหน่ง)....................................................................   
 วันที่................/........................................../............... 

 

 
 

 

ตอนท่ี ๒  ผลการตรวจสอบคณุสมบัติของบุคคล 
 

 

❑    อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดำเนินการต่อไปได ้

❑    อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องใหค้ณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
เป็นผู้พิจารณาในเรือ่งระยะเวลาข้ันต่ำในการดำรงตำแหน่ง 

❑    ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล......................................................................................) 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................(ผู้ตรวจสอบ) 
(………………………………………..…………………….) 

ผู้อำนวยการสำนักบรหิารกลาง 
                                       วันที่................/........................................../............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๕- 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

    ช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือก..................................................................................................................................... 
   

ตอนท่ี ๑        รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได้รับ 
 

๑. ความรับผิดชอบ พจิารณาจากพฤติกรรม เช่น 
-  เอาใจใสก่ารทำงานที่ได้รบัมอบหมายและหรืองานทีเ่กี่ยวข้องอย่างมปีระสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ในด้านความสำเรจ็และความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรบัปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึนและหรอืแก้ไขปัญหาหรอืข้อผิดพลาดที่

เกิดข้ึน เช่น งานใดทีส่ำเร็จและได้รบัผลดีแล้วกพ็ยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ
ปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปญัหาเช่นน้ันซ้ำๆ อีก 

๒. ความคิดริเริ่ม พจิารณาจากพฤติกรรม เช่น 
-  คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ ๆ เพือ่ประสทิธิภาพผลของงาน 
-  แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตสุมผลและสามารถปฎิบัติได้ 
-  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยูเ่สมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
-  ตรวจสอบ ปรบัปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มปีระสิทธิภาพและก้าวหน้า

อยู่ตลอดเวลา 
-  สนใจในงานที่ยุง่ยากซบัซ้อน 
-  มีความไวต่อสถานการณ์หรอืความฉับไวในการรบัรูส้ิ่งเร้าภายนอก 

๓. การแก้ไขปญัหาและการตัดสนิใจ พจิารณาจากพฤติกรรม เช่น 
-  วิเคราะหห์าสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
-  วิเคราะหล์ู่ทางแกป้ัญหาโดยมทีางเลือกปฎิบัติได้หลายวิธี 
-  เลือกทางปฏิบัติในการแกป้ัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมใช้ข้อมูลประกอบในการ

ตัดสินใจและแก้ปญัหา (ไม่ใช้ความรูส้ึกของตนเอง) 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 

 

................... 
 
 
 
 
 
 
................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
................... 
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 -๖- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตอนท่ี 1          รายการประเมนิ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได้รับ 
 
๔. ความประพฤติ พจิารณาจากพฤติกรรม เช่น 

-  รักษาวินัย 
-  ให้ความร่วมมือกบัเพือ่นร่วมงาน 
-  ปฎิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พลเรือน 

๕. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
-  สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บงัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รบับริการ และผูท้ี่

เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
-  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผูอ้ื่นเข้าใจไดอ้ย่างชัดเจน โดยใช้ภาษา

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๖. การพัฒนาตนเอง พจิารณาจากพฤติกรรม เช่น 

-  ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งทีเ่ป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/
วิชาชีพอยู่เสมอ 

-  สนใจและปรับตนเองใหก้้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
-  นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

 
.................. 
 
 
 
 
.................. 
 
 
 
 
.................. 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน ๑๐๐  
  
 
 



 -๗- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒  สรุปความเห็นในการประเมนิ 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
 (   ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) 

   เหตุผล....................................................................................................................... ......................... 
........................................................................... ............................................................................................................. 
 (   ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 

 เหตผุล..................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
 
           (ลงช่ือ) ..................................................................... (ผู้ประเมิน) 
           (....................................................................) 
 (ตำแหน่ง)....................................................................   
 วันที่................/........................................../............... 
 



 -๘- 

ความเห็นของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป ๑ ระดับ  (ผูอ้ำนวยการกอง/สำนักขึ้นไป) 
 (   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 

   เหตุผล................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 (   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี ้

  เหตผุล................................................................................................................ .................................. 
.................................................................................................................................................... .................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
                                          (ลงช่ือ) ..................................................................... (ผูป้ระเมิน) 
           (....................................................................) 
          (ตำแหน่ง)....................................................................   
            วันที่................/........................................../............... 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ (กรณีที่ความเห็นของผู้บงัคับบัญชา ทั้ง ๒ ระดับแตกต่างกัน) 
 

 (   ) ผ่านการประเมิน  
   เหตุผล................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 (   ) ไม่ผ่านการประเมิน  

 เหตผุล.................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................... .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 -๙- 

  
 
 
    (ลงช่ือ).................................................................... 
               (..................................................................) 
                                           (ตำแหน่ง) …............................................................. 
        วันที่................/........................................../...............   
 
 

 
   หมายเหตุ : ๑. ผู้ขอรับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมที่ผูบ้ังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัตงิานประเมินไม่ต่ำกว่า 

    ร้อยละ ๖๐ และผู้บังคับบญัชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลอ้งว่าผ่าน 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป ระบุเหตุผลในการ   
     ประเมินคุณลักษณะของบุคคลไว้ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 
(ให้นับจากปีที่ขอประเมินย้อนหลัง ๓ ปี) 
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 -๑๐- 

ชื่อผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงาน 

พ.ศ. ๒๕....... 
๑............................................ 
๒............................................ 
๓............................................ 
๔............................................ 
๕............................................ 

พ.ศ. ๒๕....... 
๑............................................ 
๒............................................ 
๓............................................ 
๔............................................ 
๕............................................ 

พ.ศ. ๒๕....... 
๑............................................ 
๒............................................ 
๓............................................ 
๔............................................ 
๕............................................ 
 

 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 

ขอรับรองว่าผลงานขา้งต้นเป็นความจริง   

(ลงช่ือ) .................................................................... (ผู้ขอประเมิน) 

(...................................................................)      

                         วันที่................/........................................../............... 

 

 

 

 

 



 -๑๑- 

 
             

 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
๑.   ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................................... 
๒.  ระยะเวลาที่ดำเนินการ.............................................................................................................................. ........................ 
๓.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑. .................................................................................................................... .......................................................... 
 ๒. .............................................................................................................................................................................. 
 ๓. ........................................................................................................................... ................................................... 
 ๔. ........................................................................................................................... ................................................... 
๔. สรปุสาระและข้ันตอนในการดำเนนิงาน 

................................................................................................................................ ............................................................ 

...................................................................... .......................................................................... ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 
๕. ผู้ร่วมดำเนนิการ (ถ้าม)ี ๑. ........................................................................สัดส่วนของผลงาน.....................% 
  ๒. ........................................................................สัดส่วนของผลงาน.....................% 
  ๓. ........................................................................สัดส่วนของผลงาน....................% 
๖. ส่วนของงานทีผู่้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 

............................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................. ...............................................................

........................................................................................................................................ .................................................... 

................................................................................................................................................ ............................................ 
๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

................................................................................................. ........................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................................................................................................ ............................................ 

............................................................................................................. ............................................................................... 
๘. การนำไปใช้ประโยชน ์

......................................................................................................... ................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 
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 -๑๒- 

................................................................................................................................................ ............................................ 
๙. ความยุ่งยากในการดำเนินงาน/ปญัหา/อปุสรรค 

..................................................................................................................................................................... ....................... 

........................................................................................................................... ................................................................. 

.......................................................................... .................................................................................................................. 
 
 

๑๐. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................. ...............................
....................................................................................................................... ..................................................................... 

   

  ขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) .................................................................  
   (..................................................................) 
                                             ผู้เสนอผลงาน     
                                            วันที่............./......................................../............... 
 
 ขอรับรับรองว่าสัดส่วนหรือลกัษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นตรงถูกต้องตรงกบัความ
เป็นจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) .................................................................  
   (..................................................................) 
                                             ผู้ร่วมดำเนนิการ     
                                            วันที่............./......................................../............... 
 
  (ลงช่ือ) .................................................................  
   (..................................................................) 
                                             ผู้ร่วมดำเนนิการ     
                                            วันที่............./......................................../............... 

ไดตรวจสอบแล้วขอรบัรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 
   
 

  (ลงช่ือ) .......................................................................  
  (.......................................................................) 



 -๑๓- 

                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
  วันที่................/.........................................../............... 
               (ผู้บังคับบญัชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ) 

 
 

  (ลงช่ือ) ........................................................................  
  (.......................................................................) 
                           ผู้อำนวยการกอง/สำนักขึ้นไป................................................................. 
  วันที่................/.........................................../............... 
หมายเหตุ : หากผลงานมีลกัษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพบั หนังสือ แถบบันทกึเสียง ฯลฯ ผูเ้สนอผลงานอาจส่งผลงานจริง
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการก็ได 
   
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เรื่อง................................................................................................... ....................................................................................... 
  หลักการและเหตุผล..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................................................. .. 
  บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ................................................................. ............................. 
.................................................................................................................... .............................................................................. 
......................................................................... ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ........................................................................................... .......................... 
..................................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
  ตัวช้ีวัดความสำเรจ็.................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
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 -๑๔- 

 
  (ลงช่ือ) .....................................................................  
  (.......................................................................) 
                                                                   ผู้เสนอแนวคิด 
  วันที่................/.........................................../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานของ 
กรมป่าไม้ 

 
.............................................................................. ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................................... 
..................................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................................... 
................................................................................................. ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
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 -๑๕- 

..................................................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
(ลงช่ือ).......................................................................... (ผู้สมัคร) 

             (..........................................................................) 

ตำแหนง่............................................................................ 



 
เอกสารแนบ ๓ 

 

ใบสมัครเข้ารบัการคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนท่ีจะเขา้รับการประเมนิผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชำนาญการพิเศษ ในสังกดักรมป่าไม ้

 
 

 
 

 
 

 

 

๑.  ชื่อ (ผู้เขา้รับการคดัเลือก)....................................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง........................................................ระดับ..............................................ตำแหน่งเลขที่............................................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์....................................................................................................................................................... 
กอง/สำนัก...........................................................................................อัตราเงนิเดอืน.....................................................บาท 

           โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร ............................................. มือถือ .......................................................... 
ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ ตำแหน่ง.........................................................เม่ือ.......................................................................... 
ดำรงตำแหน่งในระดับ ๗ ตำแหน่ง.........................................................เม่ือ.......................................................................... 

๒.  เกิดวันที่.....................เดือน................................................พ.ศ...................อายุ...............ปี...........................เดือน................ 
๓.  วันบรรจุเขา้รับราชการ..............................................................ตำแหน่ง................................................................................ 

ระดับ.......................................................สังกัด....................................................................................................................... 
วันเกษียณอายุราชการ......................................................................................................................................... 

๔.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒแิละวิชาเอก 

(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 

   
   
   
 

๕.  ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสงักัดกรมปา่ไม้ ดงัน้ี 
 

  ๑) นิติกรชำนาญการพิเศษ 
  ๒) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ภารกิจ จดัการทีด่ินป่าไม้ 
  ๓) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ภารกิจ สง่เสริมการปลกูป่า 
  ๔) นักวชิาการปา่ไม้ชำนาญการพเิศษ  ภารกิจ วจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 

      (หมายเหต ุ: .ใบสมัคร ๑ ใบ ต่อ ๑ ตำแหน่ง/ภารกิจ) 
  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ไดแ้จ้งไว้ในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ ๓ 

     (ลงชื่อ).....................................................(ผู้สมัคร) 
                       (.......................................................)    
                          ตำแหน่ง.......................................................... 
        วันที่...................../........................./..........  



-๑- 
 

แบบพิจารณาระยะเวลาขั้นตำ่ในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง 
ตามคณุวุฒิของบุคคลและระดบัตำแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

 
ของ.............................................................................ตำแหน่ง...................................................สังกัด................................................. 
ขอประเมินในตำแหน่ง......................................................................สังกัด............................................................................................ 
วุฒิการศึกษา......................................................................................................................................................................................... 
 

ตำแหน่งและส่วนราชการ 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

ลักษณะงาน หมายเหตุ 
ช่วงเวลา รวมระยะเวลา 

ระบุชื่อตำแหน่ง และ 
ส่วนราชการต้นสังกัด (กรณี
ช่วยราชการ ให้ระบุในวงเล็บ
ต่อท้ายว่าช่วยปฏิบัติราชการที่
ใด พร้อมระบุเลขที่คำสั่งช่วย
ปฏิบัติราชการ ในช่องหมาย
เหตุ) 
 
 
เช่น 
- นักวิชาการป่าไม้ ๓ 

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
กรมป่าไม้ 
 

 

ระบุวัน เดือน ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช่น 
๓ ส.ค. ๒๕๔๑ 
ถึง 
๙ มี.ค. ๒๕๔๓ 

ระบุจำนวนเป็น   ปี, 
เดือน และวัน 
 
 
 
 
 
 
 
เช่น 
๑ ปี ๗ เดือน 
๖ วัน 

บรรยายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จริง ขณะดำรงตำแหน่งในแต่
ละช่วงเวลา  
ที่ได้เสนอมา โดยให้บรรยาย
งานที่ปฏิบัติจริงอย่างละเอียด 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
 
 
เช่น 
- พิจารณาเรื่องราว คำขอรับ

กล้าไม้ 

ระบุ เลขที่ ค ำสั่ งรักษาราชการ
แทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือ
คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจน (ถ้ามี) และต้องมีการ
ปฏิบัติงานจริง ขณะดำรงตำแหน่ง
ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ เสนอมา 
และให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลงนาม
รับรองการปฏิบัติงานจริงด้วย 
เช่น 
-คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๕๒/๒๕๔๓ 

ลงวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๔๓ 

 

หมายเหตุ : -   แนบสำเนาคำสั่งตามที่ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ ต่อท้ายแบบพิจารณาระยะเวลาข้ันต่ำของบุคคลนี ้
 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
๑.   ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตัง้ 

ตำแหน่ง.........................................................จำนวน....................ปี…...............เดือน..............วัน 
๒.   ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือเกือ้กูลกบัสายงานทีจ่ะแต่งตั้ง 

ตำแหน่ง..........................................................จำนวน....................ปี…...............เดือน..............วัน 
ตำแหน่ง..........................................................จำนวน....................ปี…...............เดือน..............วัน 

 
 

เอกสารแนบ ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

๑.  คำรับรองของผู้ขอรบัการประเมิน 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจรงิทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) .....................................................................  
             (.......................................................................) 
                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
 วันที่................/.........................................../............... 
 

๒.  คำรับรองของผู้บังคบับัญชา (ผูบ้ังคับบัญชาที่ควบคุมดแูลการปฏิบัติงาน) 
  ได้พิจารณาระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จ ะแต่งตั้งของ
..........................................................................แลว้  เหน็ชอบในการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้ 
 
  (ลงช่ือ) ......................................................................  
                 (.......................................................................) 
                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
  วันที่................/.........................................../............... 
 
๓.  คำรับรองของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป ๑ ระดับ 
     (      )  เห็นด้วยกับการพิจารณาข้างต้น 
     (      )  มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาข้างต้น ดังนี้............................................................................... 
 ........................................................................................................................................... ............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 

 
  (ลงช่ือ) ......................................................................  
                 (.......................................................................) 



                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
 วันที่................/.........................................../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 
 

แบบพิจารณาการดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง 
หรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานท่ีจะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ของ.........................................................................ตำแหนง่................................................สงักัด........................................... 
ขอประเมินในตำแหนง่...............................................สังกัด…………………................................................................................. 
วุฒิการศึกษา.................................................................................. ......................................................................................... 

 

ตำแหน่งและส่วนราชการ 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

ลักษณะงาน หมายเหต ุ
ช่วงเวลา รวมระยะเวลา 

 
 
 
 
 

    

   กรอกรายละเอียดเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 1 

 
 
 
 
 

    

 
หมายเหตุ:  -  แนบสำเนาคำสั่งตามที่ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ ต่อท้ายแบบพิจารณาระยะเวลาข้ันต่ำของบุคคลนี้ 



-  ให้นับได้เฉพาะการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้น 
    จากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น 
 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
๑. ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรือเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

ตำแหน่ง................................................................จำนวน.....................ปี…...............เดือน..............วัน 
   ๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรอืเกื้อกลูกบัสายงานทีจ่ะแต่งตั้ง 

ตำแหน่ง................................................................จำนวน.....................ปี…...............เดือน..............วัน 
ตำแหน่ง..................................................................จำนวน......................ป…ี...............เดือน................วัน



-๔- 
 

๑.  คำรับรองของผู้ขอรบัการประเมิน 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจรงิทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) .....................................................................  
                 (.......................................................................) 
                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
 วันที่................/.........................................../............... 
 

๒.  คำรับรองของผู้บังคบับัญชา (ผูบ้ังคับบัญชาที่ควบคุมดแูลการปฏิบัติงาน) 
ได้พิจารณาระยะเวลาข้ันต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

มาแลว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ของ....................................................................................แล้ว เห็นชอบในการนำระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในสาย
งานที่จะแต่งตั้ง หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ป ได้ 
 
  (ลงช่ือ) ......................................................................  
             (.......................................................................) 
                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
  วันที่................/.........................................../............... 
 

๓.  คำรับรองของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป ๑ ระดับ 
     (      )  เห็นด้วยกับการพิจารณาข้างต้น 
     (      )  มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาข้างต้น ดังนี้............................................................................... 
 ........................................................................................................... ............................................................. 
 .......................................................................................................... .............................................................. 

 
  (ลงช่ือ) ......................................................................  
             (.......................................................................) 
                                            (ตำแหน่ง).................................................................... 
 วันที่................/.........................................../............... 
 
 
 

------------------------------------- 












