




















 
 

 
 
 

แบบการขอรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมป่าไม้ 

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

ปัจจัยท่ี ๒  : ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีบรรจุและแต่งตั้ง 

ค าชี้แจง   แบบการขอรับเงินเพิ่มของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับเงินเพิ่ม 
 ส่วนที่ ๒ ค ำรับรองและผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ๓ ปีขึ้นไป 
 ส่วนที่ ๓ ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนที่บรรจุและแต่งตั้ง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาน าประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑. ต้องเป็นประสบการณ์ท างานก่อนเข้ารับราชการที่มีลักษณะงานเดียวกับต าแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง และเป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
  ๒.  ต้องมีประสบการณ์ท างานย้อนหลัง ๓ ปีขึ้นไป  
  ๓.  มีผลการปฏิบัติงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี (ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป) 

 

 

   

         

 

 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้าย ๒ 



 ๒ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมลูเบื้องต้นของผู้ขอรับเงินเดือนเพ่ิม 

  ๑.๑  ประวัติส่วนตัว 
   ชื่อ-สกุล        อำยุ         ป ี
   ต ำแหน่ง      ต ำแหน่งเลขท่ี                           
   สังกัด     อัตรำเงินเดือนบรรจุ       บำท                
   วุฒิกำรศึกษำ    สำขำ      
   จำก           

  ๑.๒  ประวัติการท างานย้อนหลัง ๓ ปีขึ้นไป  
วันเดือนป ี ต ำแหน่ง ลักษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ ชื่อหน่วยงำน 

    
    
    
    

  ๑.๓  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (โปรดระบุลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติตำมต ำแหน่งที่
ได้รับกำรบรรจุ) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 

    (ลงชื่อ)       
(       ) 

วันที่  เดือน    พ.ศ.   
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
ส่วนที่ 2 ค ารับรองและผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปีขึ้นไป 
 (น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่พิจำรณำส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนของแต่ละปีที่ผ่ำนมำแล้ว) 
 

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน 

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติงำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนที่ผ่ำนมำ 

ปี พ.ศ.......    ระดับดเีด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดมีำก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......    ระดับดเีด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดมีำก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......  
 
 
  

  ระดับดเีด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดมีำก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......  
 
 
  

  ระดับดเีด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดมีำก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

 
ขอรับรองว่ำ .................................................................... ............................ เคยปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
.......................................................................หน่วยงำน..................................................... ตั้งแต่วันที่ 
.................................... ถึงวันที่ ............................................ และมีผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวจริง 
 

      ลงชื่อ     (ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำน) 
 (     ) 

 ต ำแหน่ง       
วัน  เดือน   พ.ศ.   
 

หมำยเหตุ   ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงสุด หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ผู้จัดกำรของหน่วยงำน  



 ๔ 
 

 
ส่วนที่ 3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่บรรจุและแต่งตั้ง 

  ได้ตรวจสอบประสบกำรณ์ท ำงำนของ นำย/นำง/นำงสำว           

ต ำแหน่ง ........................................ ............................แล้ว เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน ดังนี้ 
  ๑)             
               
  ๒)              
               
  ๓)              
               
  ๔)              
               
  ๕)              
               
  
 
 
    (ลงชื่อ)      (ผู้บังคับบัญชำ) 

(       ) 
ต ำแหน่ง         

วันที่  เดือน    พ.ศ.   
 
 
หมำยเหตุ   ผู้บังคับบัญชำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 



กรมป่าไม้
รายชื่อข้าราชการ ทีบ่รรจใุหม่  ในปีงบประมาณ 2558

 --------------------------------------
ปัจจยัทีน่ ามาพิจารณา หมายเหตุ

ปัจจยัที ่1 
ล าดบัที ่หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

     ปัจจยัที ่2     
ประสบการณใ์นการท างานที่
เก่ียวข้องกับต าแหน่งทีบ่รรจุ

และแตง่ตัง้ รอ้ยละ 30

           ปัจจยัที ่3          
การมีวุฒิการศึกษาทีเ่ทียบได้
ในระดบัเดยีวกันมากกว่า 1 

คุณวุฒิ รอ้ยละ 10

       ปัจจยัที ่4        
ความรู้ความสามารถ

ดา้นภาษาอังกฤษหรอืภาษาตา่งประเทศ
ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฎิบัตงิาน รอ้ยละ 40

ส ำนักบรหิำรกลำง
1 นางสาว วรรณนิดา เฟือ่งฟู 19 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บริหารธุรกจิบัณฑิต 8 ส.ค. 2558 15,000

ส านักจดัการป่าชุมชน
2 นางสาว อมรรัตน์ สะสีสังข์ 505 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 พ.ค. 2558 15,000
3 นางสาว เนตรชนก คงนุรัตน์ 1110 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 พ.ค. 2558 15,000

กลุ่มนิตกิาร
4 นาย ปิยะ แข่งเพ็ญแข 278 นิติกรปฏิบัติการ นิติศาสตรบัณฑิต 02 เม.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่3
5 นางสาว มนัสพร สง่าเมือง 845 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 25 พ.ค. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่4
6 นาย นพดล สมศรี 747 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 พ.ค. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่5
7 นางสาว ปภัสรา ขวัญมา 2495 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่6
8 นาย เดชา ภูบัวเพชร 746 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 พ.ค. 2558 15,000
9 นางสาว เพ็ญนภา หลอดค า 2669 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่10
10 นางสาว กติยาภรณ์ ใจอารีย์ 595 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 พ.ค. 2558 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่13
11 นาง อรประภัสร์ สร้อยเสนา 506 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.ย. 2558 15,000
12 นางสาว บุษกร ประดิษฐ์เขียน 380 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.ย. 2558 15,000

วัน/เดอืน/ปี ทีบ่รรจุ
อัตรา

เงินเดอืน
แรกบรรจุ

ล าดบั
ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชื่อต าแหน่งในสายงาน วุฒิการศึกษาทีบ่รรจุ



กรมปา่ไม้
รายชื่อข้าราชการ ทีบ่รรจใุหม่  ในปงีบประมาณ 2559

 ---------------------------------
ปจัจยัทีน่ ามาพิจารณา

ปจัจยัที ่1 
ล าดบัที ่หรือ

ผลคะแนนสอบ 
ร้อยละ 20

ปจัจยัที ่2 
ประสบการณใ์นการ
ท างานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งทีบ่รรจแุละ
แตง่ตั้ง ร้อยละ 30

       ปจัจยัที ่3      
การมีวฒิุการศึกษาที่

เทยีบไดใ้นระดบั
เดยีวกันมากกวา่ 1 
คุณวฒิุ ร้อยละ 10

              ปจัจยัที ่4          
ความรู้ความสามารถดา้นภาษา
อังกฤษหรือภาษาตา่งประเทศที่
เก่ียวข้อง กับการปฎิบตังิาน

 ร้อยละ 40

ส านักจดัการทีด่นิปา่ไม้
1 นาย กติติกร สิงตะนะ 1934 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.พ. 2559 15,000
2 นาย ฐากร เสาธงรุ่งเรืองชยั 1922 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000
3 นางสาว พชัญสิ์ตา ฐิตะเลิศวงศ์ 522 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 พ.ค. 2559 15,000
4 นาย สมิทธิพล อุ่นสา 1923 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000
5 นางสาว นภาวดี สงค์มณี 1924 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการปา่ชุมชน
6 นาย ลัทธชยั สบายกาย 297 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000
7 นางสาว ลักขณา ราชวิงศ์ 705 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 พ.ค. 2559 15,000

ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่
8 นาย เกยีรติศักด์ิ รักพอ่ 2294 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 ม.ค. 2559 15,000

ส านักส่งเสริมการปลูกปา่
9 นาย ยทุธภัทร ไชยทองศรี 181 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ก.พ. 2559 15,000

10 นางสาว อจัฉรา จิ้งจา่ย 164 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000
ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1

11 นาย ชนาธิป สุขติาวุธ 2421 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วนศาสตรบัณฑิต 01 ก.พ. 2559 15,000
12 นางสาว นันทวดี วงศ์มาดิษฐ์ 369 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2
13 นาย อภิชาติ แสงสืบ 360 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 พ.ค. 2559 15,000

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5
14 นาย ณัฐพล มาเผือก 1972 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 ม.ค. 2559 15,000
15 นาย สุฤทธิ ์เวชวินิจ 165 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6
16 นางสาว เปรมฤดี ปราชญาวงศ์ 1873 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 ม.ค. 2559 15,000
17 นางสาว วนิดา ล้้าเลิศวัฒนา 1873 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 19 พ.ค. 2559 15,000
18 นาย โชคชยั ศรล้อม 1871 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 พ.ค. 2559 15,000
19 นางสาว นิโลบล กณัหา 1075 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 11 เม.ย. 2559 15,000

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10
20 นาย ณัฐวุฒิ แกน่นาค 2196 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ย. 2558 15,000
21 นาง เพญ็พนิิช วิศิษฏ์ศาสตร์กลุ 2577 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 11 เม.ย. 2559 15,000
22 นาง มารศรี แกว้ปราณี 955 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ธ.ค. 2558 15,000
23 นางสาว ออ้มจติร เสนา 1663 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 พ.ค. 2559 15,000

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13
24 นางสาว วารศรี ถิ่นเมืองปัก 1911 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ธ.ค. 2558 15,000
25 นาย วัชระ จติจ้านงค์ 1801 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ธ.ค. 2558 15,000
26 นางสาว ทิพวรรณ แกว้ขนุทอง 223 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยาศาสตรบัณฑิต 11 เม.ย. 2559 15,000

วนั/เดอืน/ป ีที่
บรรจุ

อัตรา
เงินเดอืน
แรกบรรจุ

หมายเหตุ
ล าดบั

ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชื่อต าแหน่งในสายงาน วฒิุการศึกษาทีบ่รรจุ



กรมป่าไม้
รายชือ่ขา้ราชการ ทีบ่รรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2560

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

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา หมายเหตุ
ปัจจัยที ่1 
ล าดับที ่หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

ปัจจัยที ่2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
ต าแหน่งทีบ่รรจุและ
แต่งตั้ง รอ้ยละ 30

       ปัจจัยที ่3     
 การมีวุฒิ

การศึกษาทีเ่ทียบได้
ในระดับเดียวกัน

มากกว่า 1 คุณวุฒิ 
รอ้ยละ 10

              ปัจจัยที ่4          
ความรูค้วามสามารถด้านภาษา
อังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้ง กับการปฎบิัติงาน

 รอ้ยละ 40

ส านักบรหิารกลาง
1 นางสาว พิทยา ทองเหว่า 27 เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

(การตลาด)
01 ม.ิย. 2560

2 นางสาว รุจวิรรณ จกักะพาก 65 นักวิชาการเผยแพร่ปฏบิติัการ ศิลปศาสตรบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) 01 พ.ย. 2559 15,000

3 นางสาว ณัฏฐณิชา สุขแจม่ 1428 เจา้พนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (การ
บญัชี)

01 ม.ิย. 2560

4 นางสาว ทวิวรรณ คําหล่อ 1401 นักวิชาการพัสดุปฏบิติัการ นิเทศศาสตรบณัฑิต (การ
ประชาสัมพันธ์)

21 ส.ค. 2560 15,000

ส านักแผนงานและสารสนเทศ
5 นาย กนัตธีร์ ศิริปิน่ 54 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ศิลปศาสตรบณัฑิต 01 พ.ย. 2559 15,000
6 นางสาว จฑุารัชต์ บญุรัตน์ 947 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 01 พ.ย. 2559 15,000
7 นาย โกศล เกษมไพบลูย์ 49 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 01 พ.ย. 2559 15,000
8 นาย พิทยา หาดชุม 61 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร)
01 พ.ย. 2559 15,000

9 นาย ณัชพล เลิศกลุทานนท์ 56 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต 01 พ.ย. 2559 15,000
10 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่1
11 นางสาว วราภรณ์ จี๋โปทา 2844 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต 20 ธ.ค. 2559 15,000
12 นาย สายันต์ ด้วนเกตุ 3186 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(เกษตรศาสตร์)
3 ก.ค. 2560 9,400

13 นาย ไตรสิทธิ ์ศรีนวลวงศ์ 2845 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต 20 ธ.ค. 2559 15,000
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่2

14 นางสาว ศิรินภา ประชุมรักษ์ 2825 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต 20 ธ.ค. 2559 15,000
15 นาง คณิศร ฟองเขียว 3169 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (เกษตรและ

เทคโนโลยี)
3 ก.ค. 2560 9,400

16 นางสาว ชุติมณฑน์ ครไทย 2,760 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ปบ.วิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 3 ก.ค. 2560
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่3

17 นาย พนากจิ สิทธิวีระกลู 1751 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

3 ก.ค. 2560 9,400

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่4
18 นาย ชลธี ศรีตระกลูคีรี 2191 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(เกษตรศาสตร์)
3 ก.ค. 2560 9,400

19 ว่าที่ ร.ต. รักษ์ศักด์ิ รักษา 2574 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

3 ก.ค. 2560 9,400

20 นาย อาทิตย์ เพาะแพร่พันธ์ 2315 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

3 ก.ค. 2560 9,400
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่6

21 นาย กฤษดา จบูา้นไร่ 3053 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

3 ก.ค. 2560 9,400

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่7

วัน/เดือน/ปี ที่
บรรจุ

อัตรา
เงินเดือนแรก

บรรจุ

ล าดับ
ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชือ่-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชือ่ต าแหน่งในสายงาน วุฒิการศึกษาทีบ่รรจุ



กรมป่าไม้
รายชือ่ขา้ราชการ ทีบ่รรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2560

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

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา หมายเหตุ
ปัจจัยที ่1 
ล าดับที ่หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

ปัจจัยที ่2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
ต าแหน่งทีบ่รรจุและ
แต่งตั้ง รอ้ยละ 30

       ปัจจัยที ่3     
 การมีวุฒิ

การศึกษาทีเ่ทียบได้
ในระดับเดียวกัน

มากกว่า 1 คุณวุฒิ 
รอ้ยละ 10

              ปัจจัยที ่4          
ความรูค้วามสามารถด้านภาษา
อังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้ง กับการปฎบิัติงาน

 รอ้ยละ 40

วัน/เดือน/ปี ที่
บรรจุ

อัตรา
เงินเดือนแรก

บรรจุ

ล าดับ
ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชือ่-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชือ่ต าแหน่งในสายงาน วุฒิการศึกษาทีบ่รรจุ

22 นางสาว ทินภรณ์ พรมสี 2257 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

3 ก.ค. 2560 9,400

23 นาย สุทัศน์ หม่องต๊ะ 2228 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (เกษตรและ
เทคโนโลยี)

03 ก.ค. 2560 9,400

24 นาย สุภวัช วิเชฏฐพงษ์ 2235 เจา้พนักงานปา่ไม้ปฏบิติังาน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(เกษตรศาสตร์)

03 ก.ค. 2560 9,400

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่13
25 นางสาว หยาดพิรุณ ล่ิมดุลย์ 189 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิทยาศาสตรบณัฑิต 20 ธ.ค. 2559 15,000



กรมปา่ไม้
รายชือ่ข้าราชการ ทีบ่รรจใุหม่  ในปงีบประมาณ 2561

 -----------------------------
ปจัจยัทีน่ ามาพิจารณา

ปจัจยัที ่1 
ล าดบัที ่หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

ปจัจยัที ่2 
ประสบการณใ์นการ
ท างานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งทีบ่รรจแุละ

       ปจัจยัที ่3      
การมีวฒิุการศึกษาที่

เทยีบไดใ้นระดบั
เดยีวกันมากกวา่ 1 

              ปจัจยัที ่4          
ความรูค้วามสามารถดา้นภาษา
อังกฤษหรอืภาษาตา่งประเทศที่

เก่ียวข้อง กับการปฎบิตังิานกองการอนุญาต
1 นาย รมินทร์ิ มหาปั้น 380 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
2 นาย ฐานันดร เพช็รดี 1069 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
3 นางสาว กาญจนา วนัเห่า 2495 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000
4 นาย ภธูเรศ กาบค า 889 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
5 นางสาว โสภดิา ยีสุ่่นสี 2716 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
6 นาย อดิเทพ ปะมะ 909 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
7 นาย กฤษดา ศรีสง่า 1972 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

นางสาว อนุสรา แกว้เหมือน 184 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561
8 นางสาว อษุา เชดิชู 2292 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักจดัการปา่ชุมชน
9 นางสาว ชติุกานต์ หุตะแสงชยั 189 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักปอ้งกันรกัษาปา่และควบคุมไฟปา่
10 นาย พรี พวงมาลี 2809 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักบรหิารกลาง
นางสาว สุธาทิพย ์รัตนวรรณ 761 นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ บัญชบีัณฑิต 08 ธ.ค. 2560 15,000
นางสาว พชัมณ อิน่ค า 20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (การบัญช)ี 08 ธ.ค. 2560

ส านักส่งเสรมิการปลูกปา่
11 นางสาว สุนันทา พลราช 2575 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
12 นางสาว ศิรินภา กติิวงค์ 411 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักแผนงานและสารสนเทศ
13 นาย เกริกฤทธิ ์ศรีสุวอ 2231 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

นาย ทรงวทิย ์ดีสีใส
14 นางสาว นรนันท์ อภชินาพงศ์ 2423 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ก.ย. 2561 15,000
15 นาย พชัรพล ชาหวา้ 1808 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000
16 นางสาว สุภาดา นักมวย 2622 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักจดัการทีด่นิปา่ไม้
17 นาย ปวศิลป์ มีบุญ 2151 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(การกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560

18 นางสาว อาภาวรรณ แสนค าภา 1913 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
19 นางสาว พรรษกร เนียมสวสัด์ิ 1932 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000
20 นาย โกวทิ ออ่นนวล 2160 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งโยธา) 01 ธ.ค. 2560

21 นาย นิพทัธ ์ลีนะธรรม 1915 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
22 นางสาว ปวณีธดิา นุย้เยน็ 1920 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต 17 ส.ค. 2561 15,000
23 นางสาว วรางคณา สาธพุนัธุ์ 1774 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่1
24 นางสาว ประวณีา ลวงสวาส 2856 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่2
นาย กติติพงษ ์พรมจักร์ 1890 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่4
นาย ฉตัรชยั ปันแกว้ 651 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 14 ก.ย. 2561 15,000

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่5
นาย สาทิตย ์สายใจ 1980 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560

วนั/เดอืน/ป ีที่
บรรจุ

อัตรา
เงนิเดอืน
แรกบรรจุ

หมายเหตุ
ล าดบั

ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชือ่-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชือ่ต าแหน่งในสายงาน วฒิุการศึกษาทีบ่รรจุ



กรมปา่ไม้
รายชือ่ข้าราชการ ทีบ่รรจใุหม่  ในปงีบประมาณ 2561

 -----------------------------
ปจัจยัทีน่ ามาพิจารณา

ปจัจยัที ่1 
ล าดบัที ่หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

ปจัจยัที ่2 
ประสบการณใ์นการ
ท างานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งทีบ่รรจแุละ

       ปจัจยัที ่3      
การมีวฒิุการศึกษาที่

เทยีบไดใ้นระดบั
เดยีวกันมากกวา่ 1 

              ปจัจยัที ่4          
ความรูค้วามสามารถดา้นภาษา
อังกฤษหรอืภาษาตา่งประเทศที่

เก่ียวข้อง กับการปฎบิตังิาน

วนั/เดอืน/ป ีที่
บรรจุ

อัตรา
เงนิเดอืน
แรกบรรจุ

หมายเหตุ
ล าดบั

ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชือ่-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชือ่ต าแหน่งในสายงาน วฒิุการศึกษาทีบ่รรจุ

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่6
25 นาย พรีวฒัน์ วนัสวสัด์ิ 1865 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000

นาย สุวรรณ สีโพโต
26 นางสาว นุชรี จอมแกว้ 3147 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(การกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560 11,500

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่8
นาย อรรถพล เอีย่มเกดิ 2524 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่7
27 นาย ไพรทูล ขนังาม 1862 เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(เกษตรศาสตร์)
20 ธ.ค. 2560 11,500

28 นาย ดากี ้แสงใบ 3047 เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 
(เกษตรศาสตร์)

20 ธ.ค. 2560 11,500

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่9
29 นาย วมิาน บุญเพง็ 1954 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งโยธา) 01 ธ.ค. 2560 11,500

นาย รุ่งโรจน์ เกษมสุข
30 นาย พนา พจนาพนัธ์ 1823 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560 11,500

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่10
นาย ทวชียั ไตรพนัธ์ 2989 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560 11,500

32 นาย วรีะพงศ์ ปัตแวว 192 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 14 ก.ย. 2561 15,000
นาย ทวชียั ไตรพนัธ์ 2989 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่11
33 นาย จิรศักด์ิ ฝาเรือนดี 2098 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งส ารวจ) 01 ธ.ค. 2560 11,500

34 นาย วาที มงคล 2043 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(การกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560 11,500

ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่12
35 นาย ไพศาล นรินทร 464 นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัติการ วทิยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ส.ค. 2561 15,000
36 นาย เจษฎา สินทรัพย์ 3250 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งกอ่สร้าง) 01 ธ.ค. 2560 11,500

37 นาย นันทพทัธ ์แกว้อดุม 3248 นายชา่งส ารวจปฏบิัติงาน ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ชา่งโยธา) 01 ธ.ค. 2560 11,500



กรมป่าไม้
รายชื่อขา้ราชการ ที่บรรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2562

 ----------------------------------------
ปัจจัยที่น ามาพิจารณา หมายเหตุ

ปัจจัยที่ 1 
ล าดบัที่ หรอื

ผลคะแนนสอบ 
รอ้ยละ 20

ปัจจัยที่ 2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เก่ียวขอ้งกับ
ต าแหน่งที่บรรจุและ
แตง่ตั้ง รอ้ยละ 30

       ปัจจัยที่ 3      
การมีวุฒิการศึกษาที่

เทียบไดใ้นระดบั
เดยีวกันมากกว่า 1 
คุณวุฒิ รอ้ยละ 10

              ปัจจัยที่ 4          
ความรูค้วามสามารถดา้นภาษา
อังกฤษหรอืภาษาตา่งประเทศที่

เก่ียวขอ้ง กับการปฎบิัตงิาน
 รอ้ยละ 40

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม้

1 นางสาว เจนจิรา แก้วโมรา 1928 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 19 ต.ค. 2561 15,000
ส านักจัดการป่าชมุชน

2 นางสาว วัชราภรณ์ พลศรี 705 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 01 ก.พ. 2562 15,000
ส านักบรหิารกลาง

3 นาง กัลยรัตน์ พานิช 2504 นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ วิชาการ บญัชีบณัฑิต บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 01 ก.พ. 2562 15,000
4 นางสาว วัชรินทร์ เฉลยไข 467 นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ วิชาการ บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจบณัฑิต 22 มี.ค. 2562 15,000
5 นางสาว จีราวรรณ บญุศรี 1405 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน ทั่วไป ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (การบญัช)ีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัช)ี 28 พ.ย. 2561
6 นางสาว ทศันีย์ คงคานิจ 1428 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน ทั่วไป ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (การบญัช)ีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัช)ี 25 พ.ย. 2561
7 ส านักส่งเสรมิการปลูกป่า
8 นางสาว มัณฑนา จันทร์เนย 167 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยี

เยื่อและกระดาษ)
วิทยาศาสตรบณัฑิต(เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)30 ส.ค. 2562 15,000

ส านักแผนงานและสารสนเทศ
9 นางสาว วรรณพร พะยอม 2652 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 16 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 1
10 นางสาว พรสุข พรมวังขวา 373 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 16 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3
11 ว่าที่ ร.ต. บญุสืบ เซ่งบญุต๋ัน 1761 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 16 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4
12 นางสาว เพญ็นภา แจ้งกระจ่าง 2034 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 16 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 5
13 นางสาว รัดเกล้า อู่เงิน 3007 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 30 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 6
14 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1074 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 18 มี.ค. 2562 15,000
15 นางสาว พรปวีณ์ ถิระพงษ์ 1072 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 16 ส.ค. 2562
16 นาย ศรุต ศุภโชติการกุล 1043 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 30 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 7
17 นางสาว จิราภรณ์ จิตประทมุ 1111 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 16 ส.ค. 2562 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 8
18 นาย นุกานต์ กาญจน์กีรติศักด์ิ 1682 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 19 ต.ค. 2561 15,000

ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 9

19 นางสาว โชคดี คันธวัน 2508 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 01 ต.ค. 2561 15,000
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 11

20 นางสาว อังคณา บญุเจริญ 1018 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 30 ส.ค. 2562 15,000
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 13

21 นาย วรเมธ อยู่แพ 630 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 01 ต.ค. 2561 15,000
22 นางสาว เพญ็แข ซ้ายวัด 2475 นักวิชาการปา่ไม้ปฏบิติัการ วิชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต 18 มี.ค. 2562 15,000

วุฒิการศึกษาที่บรรจุ วุฒิการศึกษาสูงสุด
วัน/เดอืน/ปี ที่

บรรจุ

อัตรา
เงินเดอืนแรก

บรรจุ

ล าดบั
ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชื่อต าแหน่งในสายงาน

ประเภท
ต าแหน่ง



กรมป่าไม้
รายชื่อข้าราชการ ที่บรรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2563

 --------------------------------------
ปัจจัยที่น ามาพิจารณา

ปัจจัยที่ 1 
ล าดับที่ หรือ

ผลคะแนนสอบ ร้อย
ละ 20

ปัจจัยที่ 2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งที่บรรจุและ
แต่งตั้ง ร้อยละ 30

       ปัจจัยที่ 3      
การมีวุฒิการศึกษาที่

เทียบได้ในระดับ
เดียวกันมากกว่า 1 
คุณวุฒิ ร้อยละ 10

              ปัจจัยที่ 4          
ความรู้ความสามารถด้านภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่

เก่ียวข้อง กับการปฎิบัติงาน
 ร้อยละ 40

กองการอนุญาต
__1 นาย สุรศักด์ิ มะเด่ือทอง 428 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 ก.พ. 2534 19 ม.ิย. 2563
2 นางสาว นิโลบล มีศรี 34 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 14 ธ.ค. 2534 19 ม.ิย. 2563 15,000

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้
3 นาย จิตติชัย โฉมบุตร 2176 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต 21 เม.ย. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
4 นางสาว แพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 1927 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 23 เม.ย. 2535 28 ก.พ. 2563 15,000
5 นาย กษมา มุสิกวัตร 1860 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 ต.ค. 2534 19 ม.ิย. 2563 15,000
6 นางสาว ประกายดาว ขวัญนิยม 1931 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 03 ต.ค. 2530 19 ม.ิย. 2563 15,000
7 นาย วิชญณั์ช ภูมิพีระวิภพ 412 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 01 ม.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
8 นาย สิทธิชัย อยู่ดี 2253 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 15 พ.ค. 2529 19 ม.ิย. 2563 15,000
9 นางสาว ฐิตาภา ธัญญะพานิช 1922 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 05 ก.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000

ส านักจัดการป่าชุมชน
10 นาย พิรุณ วงศ์ชนะ 843 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 16 ส.ค. 2530 19 ม.ิย. 2563 15,000
11 นางสาว น้้าฝน สินศิริ 213 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 04 ต.ค. 2533 19 ม.ิย. 2563
12 นางสาว ชิดชนก ปราบทุกข์ 1020 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 15 ม.ิย. 2536 19 ม.ิย. 2563

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
13 นางสาว ภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 2906 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 ม.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
14 นาย ปณิธาน พินิตปวงชน 1544 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 03 ก.พ. 2533 19 ม.ิย. 2563
15 นาย พลกฤษณ์ ผิวคล้้า 1507 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 27 ม.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
16 นางสาว กัลยา สุขสวัสด์ิ 2155 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 ก.ย. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
17 นาย บัญชร อ่อนศรี 2894 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการการเกษตร)14 พ.ค. 2519 28 ก.พ. 2563 15,000

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า
18 นาย วิทวัส เขียวบาง 164 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการการเกษตร)24 ธ.ค. 2529 28 ก.พ. 2563 15,000
19 นางสาว พิมพิลัย ขันทรี 1638 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 06 ก.พ. 2535 28 ก.พ. 2563 15,000
20 นาย ตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1737 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 16 ต.ค. 2531 28 ก.พ. 2563 15,000
21 นางสาว รตยา จุมปาทอง 194 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 23 เม.ย. 2531 19 ม.ิย. 2563 15,000
22 นางสาว พรศิริ นิธิเศรษฐ์ 1494 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม)18 ก.พ. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
23 นาง ปรัชญาณี นวลพร้ิง 1489 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 31 ม.ค. 2532 19 ม.ิย. 2563 15,000
24 นาย อรรถพร วารีรัตน์ 183 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 16 ก.ค. 2534 19 ม.ิย. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
25 นาย อนุสรณ์ ปูเครือ 739 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 พ.ค. 2533 19 ม.ิย. 2563 15,000
26 นาย พชรกร บุญมงคล 3180 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 24 ม.ค. 2537 28 ก.พ. 2563
27 นางสาว เอกไพลิน สิทธิกุล 2848 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 16 ต.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
28 นาย ถาวร สุทธหลวง 2760 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 07 ม.ิย. 2524 28 ก.พ. 2563 15,000
29 นางสาว สุพิชชา สุวรรณาภรณ์ 3164 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 21 ส.ค. 2535 01 เม.ย. 2563
30 นางสาว วิภาพร พรอินทร์ 3162 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 23 พ.ย. 2532 28 ก.พ. 2563
31 นางสาว นิภา บุตรดี 3172 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 ก.พ. 2530 01 เม.ย. 2563 15,000
32 นางสาว อรพรรณ ไชยเลิศ 3163 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 07 ธ.ค. 2535 01 เม.ย. 2563

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
33 นาย สุรศักด์ิ อัคคะปะชะ 2357 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 25 ก.ย. 2522 05 ม.ิย. 2563 15,000
34 นางสาว พิมพ์นิภา ใบกุ 2352 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 24 ก.ค. 2535 01 เม.ย. 2563 15,000
35 นาย วรรณวัฒน์ รอดเมือง 2359 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 22 พ.ค. 2522 01 เม.ย. 2563 15,000
36 นางสาว วิไลวรรณ บัวปล่ัง 2365 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 28 ม.ีค. 2533 05 ม.ิย. 2563
37 นาย ธนาพงษ์ นุ่นลอย 687 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 21 ม.ิย. 2533 19 ม.ิย. 2563 15,000
38 นาย กฤตศิลป์ สงเคราะห์ 2347 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 05 ก.ค. 2532 01 เม.ย. 2563 15,000
39 นาย สหรัฐ แก้วมุกดา 2061 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 เม.ย. 2537 28 ก.พ. 2563 15,000
40 นาย สกรีน โนฤทธิ์ 2060 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 19 ม.ค. 2538 28 ก.พ. 2563 15,000
41 นาง พิมรดา ประทุมเหง่า 2240 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 26 พ.ย. 2528 28 ก.พ. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
42 นาย งามพล เลิศดุลย์ 2366 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 พ.ค. 2533 01 เม.ย. 2563
43 นางสาว ศุภรินทร์ บุญโพธิ์ 2756 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 08 ธ.ค. 2532 01 เม.ย. 2563 15,000
44 นาย นัฐวุฒิ มงคลลาภ 3071 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ 04 ม.ีค. 2534 05 ม.ิย. 2563
45 นาย วิศวัฒน์ เวชวินิจ 2719 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 13 พ.ย. 2524 28 ก.พ. 2563 15,000
46 นาย บรรพต รักคุณ 2048 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 ส.ค. 2533 01 เม.ย. 2563 15,000
47 นางสาว โชติรส พงษ์ปราโมทย์ 2036 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 11 ม.ิย. 2534 01 เม.ย. 2563
48 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีสดสุข 997 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 18 เม.ย. 2535 28 ก.พ. 2563
49 นางสาว ดวงพร พันธุ์สาคร 651 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 11 พ.ค. 2535 28 ก.พ. 2563
50 นางสาว พนิดา เพชรสุวรรณ 3066 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 09 พ.ย. 2532 05 ม.ิย. 2563 15,000
51 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี 2324 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 04 ม.ค. 2525 01 เม.ย. 2563 15,000
52 นางสาว จริยา วิริยะกาล 2321 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 ต.ค. 2535 05 ม.ิย. 2563 15,000

วัน/เดือน/ปี ที่
บรรจุ

หมายเหตุประเภท
ต าแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด วัน/เดือน/ปี เกิด
อัตรา

เงินเดือนแรก
บรรจุ

ล าดับ
ที่

ค าน าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล เลขที่
ต าแหน่ง

ชื่อต าแหน่งในสายงาน วุฒิการศึกษาที่บรรจุ



กรมป่าไม้
รายชื่อข้าราชการ ที่บรรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2563

 --------------------------------------
ปัจจัยที่น ามาพิจารณา

ปัจจัยที่ 1 
ล าดับที่ หรือ

ผลคะแนนสอบ ร้อย
ละ 20

ปัจจัยที่ 2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งที่บรรจุและ
แต่งตั้ง ร้อยละ 30

       ปัจจัยที่ 3      
การมีวุฒิการศึกษาที่

เทียบได้ในระดับ
เดียวกันมากกว่า 1 
คุณวุฒิ ร้อยละ 10

              ปัจจัยที่ 4          
ความรู้ความสามารถด้านภาษา
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
53 นาย ชนะเลิศ เทียนศิริ 969 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 06 ก.พ. 2533 19 ม.ิย. 2563
54 นาย ปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 975 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 20 เม.ย. 2531 28 ก.พ. 2563 15,000
55 นาย ทศพล แพทย์ชัยโย 1984 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 23 ธ.ค. 2533 28 ก.พ. 2563
56 นางสาว สมาภรณ์ สีราศ 1983 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 ส.ค. 2536 28 ก.พ. 2563
57 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม 3000 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 21 ก.ย. 2531 28 ก.พ. 2563
58 นางสาว วัลยา หมื่นสกุล 165 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
59 นาย คทาวุธ กันยามา 474 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 07 ม.ค. 2537 28 ก.พ. 2563

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
60 นาย กฤษดา กฤษมานิต 719 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 01 ส.ค. 2522 28 ก.พ. 2563 15,000 ?
61 นาย ณัฐวุธ ศรีฤทธิ์ 2281 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการการเกษตร)26 ก.ย. 2521 28 ก.พ. 2563 15,000
62 นาย ปัญญา ทีบุญมา 2026 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 06 ธ.ค. 2532 19 ม.ิย. 2563 15,000
63 นาย อภิสิทธิ์ สีหาเสน 1071 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตร์บันฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม)้วิทยาศาสตร์บันฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม)้15 ต.ค. 2529 19 ม.ิย. 2563 15,000
64 นาง ปวริศา ดวงสาพล 2274 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 ม.ีค. 2528 19 ม.ิย. 2563 15,000
65 นางสาว อภิญญา ศรีมันตะ 1874 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 22 ก.ค. 2534 19 ม.ิย. 2563 15,000
66 นางสาว พรทิพย์ เสวิวัฒน์ 1705 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 21 ต.ค. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
67 นาย พิทักพงษ์ จันทร์ดี 2279 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 15 พ.ย. 2533 19 ม.ิย. 2563 15,000
68 นางสาว ศิริพร นาเด่ือ 890 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 11 ก.พ. 2526 19 ม.ิย. 2563 15,000
69 นางสาว จารุพรรณ ใจใส 1868 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 20 ม.ีค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
70 นางสาว ตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1291 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 31 ก.ค. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
71 นางสาว พัชรี พูลเพิ่ม 269 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 27 เม.ย. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
72 นางสาว อรพรรณ สืบศรี 2024 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 08 ส.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
73 นาย อภิรัต มณฑา 2219 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 10 ธ.ค. 2534 01 เม.ย. 2563 15,000
74 นางสาว กีรติ พันทะสาร 1692 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 15 ส.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
75 นาย อดิศักด์ิ นาคชัย 390 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 25 ส.ค. 2520 19 ม.ิย. 2563 15,000
76 นาย มนัส พิมพ์รัตน์ 2427 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 05 ก.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
77 นางสาว ดารารัตน์ สงลา 2751 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 22 ก.ย. 2533 28 ก.พ. 2563 15,000
78 นาย สุมาตร อ่อนละม้าย 1855 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 ม.ิย. 2532 19 ม.ิย. 2563 15,000
79 นาย ธีรวัฒน์ นรพัฒน์ 2245 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 04 ก.ย. 2533 01 เม.ย. 2563 15,000
80 นางสาว ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก 273 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 04 ก.พ. 2533 19 ม.ิย. 2563 15,000
81 นาย ศักด์ิศรี หงษ์วิเศษ 270 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 02 ม.ค. 2523 28 ก.พ. 2563 15,000
82 นางสาว จิตติมา โพธิ์แสง 2250 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 ต.ค. 2534 20 ก.พ. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
83 นาย พุทธพร โสมบุญเสริม 2202 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 20 ธ.ค. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
84 นาง จริยา ปัตแวว 3013 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 24 ส.ค. 2530 01 เม.ย. 2563 15,000
85 นางสาว รุจิรา ศาสนา 3016 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 10 ม.ิย. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
86 นาย เอนกพงศ์ สีเขียว 2194 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 16 ก.ย. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
87 นาย เดชา ทิพย์อักษร 1840 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 31 ก.ค. 2520 19 ม.ิย. 2563 15,000
88 นาย ชัยธวัฒน์ หาดแก้ว 356 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 14 ส.ค. 2531 19 ม.ิย. 2563 15,000
89 นางสาว กรรณิการ์ ดุมา 2197 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 21 ต.ค. 2529 28 ก.พ. 2563 15,000
90 นางสาว วิภารัตน์ จีนเม๋ง 1856 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 01 พ.ย. 2529 19 ม.ิย. 2563 15,000
91 นาย ภาณุภณ อินเงิน 2195 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 29 ม.ีค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
92 นาง จิราพร ใจร่ืน 1857 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 10 ม.ีค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
93 นางสาว ณัฐพร สมรักษ์ 2005 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 เม.ย. 2534 01 เม.ย. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
94 นาย ครรชิตพล พรรณสาร 557 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 ม.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
95 นางสาว นภาพร เค้ามิม 1649 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 13 ธ.ค. 2535 19 ม.ิย. 2563 15,000
96 นางสาว ดวงพร เอี่ยมส้าอางค์ 2962 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 22 ต.ค. 2533 01 เม.ย. 2563 15,000
97 นางสาว กรกมล มีสุข 2971 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 11 ธ.ค. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
98 นางสาว ลัดดา นะคันทา 1643 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 พ.ย. 2529 28 ก.พ. 2563 15,000
99 นาย ภาคภูมิ มัติโก 2982 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 20 ธ.ค. 2533 28 ก.พ. 2563 15,000

100 นาย สุวิจักษณ์ สวัสดี 1832 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการการเกษตร)18 ก.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
101 นางสาว สุปาณี นิยมศิลป 1859 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 22 ก.ย. 2520 28 ก.พ. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
102 นางสาว ชไมพร เกตุโฉม 1839 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 24 ม.ค. 2533 19 ม.ิย. 2563 15,000
103 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร 309 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตร์บันฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม)้วิทยาศาสตร์บันฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม)้13 ต.ค. 2537 19 ม.ิย. 2563 15,000
104 นาย ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ 1005 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 14 เม.ย. 2538 19 ม.ิย. 2563 15,000
105 นาย นพพันธ์ เกตุพุฒ 2178 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ก.ย. 2532 28 ก.พ. 2563 15,000
106 นาย ภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 2578 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 31 ม.ค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
107 นางสาว วิภาดา สว่างแสง 817 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 17 ก.ย. 2531 28 ก.พ. 2563 15,000



กรมป่าไม้
รายชื่อข้าราชการ ที่บรรจุใหม่  ในปีงบประมาณ 2563

 --------------------------------------
ปัจจัยที่น ามาพิจารณา

ปัจจัยที่ 1 
ล าดับที่ หรือ

ผลคะแนนสอบ ร้อย
ละ 20

ปัจจัยที่ 2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งที่บรรจุและ
แต่งตั้ง ร้อยละ 30

       ปัจจัยที่ 3      
การมีวุฒิการศึกษาที่

เทียบได้ในระดับ
เดียวกันมากกว่า 1 
คุณวุฒิ ร้อยละ 10

              ปัจจัยที่ 4          
ความรู้ความสามารถด้านภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่

เก่ียวข้อง กับการปฎิบัติงาน
 ร้อยละ 40

วัน/เดือน/ปี ที่
บรรจุ

หมายเหตุประเภท
ต าแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด วัน/เดือน/ปี เกิด
อัตรา

เงินเดือนแรก
บรรจุ

ล าดับ
ที่

ค าน าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล เลขที่
ต าแหน่ง

ชื่อต าแหน่งในสายงาน วุฒิการศึกษาที่บรรจุ

108 นางสาว กมลพร ชัยวิศิษฐ์ 599 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 ธ.ค. 2535 28 ก.พ. 2563 15,000
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

109 นางสาว สโรชินี วิหะกะรัตน์ 1780 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 24 ธ.ค. 2531 28 ก.พ. 2563 15,000
110 นาย ชนนท์ เต็มไป 839 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 26 ธ.ค. 2531 19 ม.ิย. 2563 15,000
111 นาง ชิดชนก แก้วเพ็ชร 3219 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 11 ม.ีค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
112 นางสาว ทักษพร ทองขยัน 2876 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 11 ต.ค. 2536 19 ม.ิย. 2563 15,000
113 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว 3213 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 18 เม.ย. 2533 28 ก.พ. 2563 15,000

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
114 นาย เชาวลิน พวงนุ้ย 3238 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 07 ม.ค. 2533 01 เม.ย. 2563 15,000
115 นางสาว ชุติมา สามารถ 2908 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 28 ต.ค. 2531 19 ม.ิย. 2563 15,000
116 นาย ปริญญา เกตุแก้ว 2479 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 30 ก.ค. 2521 05 ม.ิย. 2563 15,000
117 นางสาว รุ่งตะวัน เหมนาไลย 3230 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 01 ก.ค. 2537 28 ก.พ. 2563 15,000
118 นางสาว วาสนา เพชรประดับ 2455 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 27 ม.ีค. 2534 01 เม.ย. 2563 15,000
119 นาย กรวิชญ ์เสนทอง 3234 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 19 พ.ย. 2533 28 ก.พ. 2563 15,000
120 นางสาว ศุภมาศ เชาวะเจริญ 3241 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 02 ธ.ค. 2520 01 เม.ย. 2563 15,000
121 นางสาว จงดี เจริญรูป 1901 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 19 ม.ิย. 2534 28 ก.พ. 2563

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
122 นางสาว ประมีนา จันทรัตน์ 503 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 06 ม.ีค. 2534 28 ก.พ. 2563 15,000
123 นาย อนุชิต ข่าทิพย์พาที 1906 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 พ.ค. 2530 05 ม.ิย. 2563 15,000
124 นางสาว อรวรรณ สดใส 906 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 23 ม.ิย. 2534 05 ม.ิย. 2563 15,000
125 นาย สาคเรศ ชูมณี 2109 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 16 พ.ค. 2534 05 ม.ิย. 2563 15,000
126 นางสาว ชนันรัตน์ นวลแก้ว 2473 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 03 ธ.ค. 2534 19 พ.ค. 2563 15,000
127 นางสาว ชนิสา สว่างจันทร์ 3255 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 09 พ.ค. 2532 19 ม.ิย. 2563 15,000
128 นางสาว ภัทร์ธีรา บุญทูล 926 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิชาการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 ก.พ. 2534 05 ม.ิย. 2563 15,000



กรมปา่ไม้

รายชื่อข้าราชการ ที่บรรจุใหม่  ในปงีบประมาณ 2564
 --------------------------------

ปจัจัยที่น ามาพิจารณา
ปจัจัยที่ 1 
ล าดับที่ หรือ

ผลคะแนนสอบ 
ร้อยละ 20

ปจัจัยที่ 2 
ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งที่บรรจุและ
แต่งตั้ง ร้อยละ 30

       ปจัจัยที่ 3      
การมีวุฒิการศึกษาที่

เทียบได้ในระดับ
เดียวกันมากกว่า 1 
คุณวุฒิ ร้อยละ 10

              ปจัจัยที่ 4          
ความรูค้วามสามารถด้านภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่

เก่ียวข้อง กับการปฎิบตัิงาน
 ร้อยละ 40

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 5
1 นาย ชัยณรงค์ ไทยเที่ยง 1980 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 09 ต.ค. 2563 9,400

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 7
2 นาย ณัฐพล หิริโอ 2015 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(การกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400
3 นาย อนุกลุ อา่งบุญตา 2009 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 09 ต.ค. 2563 9,400

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 8
4 นาย ณัฐพล ยะปะเภา 2524 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศิวกรรมโยธา) 09 ต.ค. 2563 9,400
5 นาย ณัฐพงศ์ นวลปลอด 2977 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 09 ต.ค. 2563 9,400
6 นาย ไวพจน์ เรือนค าศรี 2031 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(การกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9
7 นาย ไชยรัตน์ ไชยโย 1823 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างอตุสาหกรรม) ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างอตุสาหกรรม) 09 ต.ค. 2563 9,400
8 นาย อภิวฒัน์ สุวรรณฤกษ์ 1964 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(การกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400
9 นาย อติชาต อนิทรวชิา 1961 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างส ารวจ) ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างส ารวจ) 09 ต.ค. 2563 9,400

10 นางสาว ชนกานต์ ลึกทะเล 1954 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) วทิยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 11

11 นาย เอกภัทร วุน่ชุม 2043 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 13

12 นาย สนิท บินสกลุ 2116 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(ช่างกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400
13 นาย วรุตม์ ครองไตรเวทย์ 2112 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง) 09 ต.ค. 2563 9,400

วุฒิการศึกษาที่บรรจุ วุฒิการศึกษาสูงสุด
วัน/เดือน/ป ี

ที่บรรจุ

อัตรา
เงินเดือน
แรกบรรจุ

หมายเหตุ
ล าดับ

ที่

ค า
น าหน้า
นาม

สังกัด/ชื่อ-สกุล
เลขที่

ต าแหน่ง
ชื่อต าแหน่งในสายงาน

ประเภท
ต าแหน่ง


