
 

 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจําปี 2562 
---------------------------------- 

 
 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การให้
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2562 โดยกําหนดให้ส่งใบสมัครต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาในปี 2562 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ ไ ด้รับทุนการศึกษา จํานวน 1,702 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1,675,900.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุก
ระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 600 บาท มีผู้ได้รับทุน 1,099 ราย รวมจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 659,400.00 บาท 
  2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุด   
ของปีการศึกษา 2561  
  2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 1,200 บาท ผู้ที่ได้รับทนุเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 – 4.00  มีผู้ได้รบัทุน 250 ราย รวมจํานวนเงินทัง้สิน้ 300,000 บาท   
 - ระดับประถมศึกษา ป.1   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 28 ราย  
  - ระดับประถมศึกษา ป.2   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 70 ราย 
  - ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 36 ราย   
  - ระดับประถมศึกษา ป.4   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 44 ราย  
  - ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ได้รับทนุ จาํนวน 32 ราย 
  - ระดับประถมศึกษา ป.6   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 40 ราย  
   2.2  ระดับมัธยมศกึษา (ม.1 – ม.3) ทุนละ 1,500 บาท ผูท้ี่ได้รับทุนเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 – 4.00  มีผู้ได้รบัทุน 87 ราย รวมจํานวนเงนิทั้งสิ้น 130,500 บาท   

 - ระดับมัธยมศึกษา ม.1   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 38 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.2   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 33 ราย   
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.3   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 16 ราย  

   2.3  ระดับมัธยมศกึษา (ม.4 – ม.6) ทุนละ 2,000 บาท ผูท้ี่ได้รับทุนเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00  มีผู้ได้รบัทุน 109 ราย รวมจํานวนเงินทัง้สิน้ 218,000 บาท   

 - ระดับมัธยมศึกษา ม.4   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 40 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.5   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 33 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.6   มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 36 ราย  

/2.4 ระดับอาชีวศึกษา… 
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   2.4  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ 1,500 ผู้ที่ได้รับทนุเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00  มีผู้ได้รบัทุน 6 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิน้ 9,000 บาท   
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 1 ราย  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 2 ราย  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 3 ราย        
 2.5  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2) ทุนละ 2,000 บาท ผูท้ี่ได้รับทุนเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00  มีผู้ได้รบัทุน 8 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิน้ 16,000 บาท   
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 4 ราย  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 4 ราย  
 2.6  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 2,500 บาท มผีู้ได้รับทุนเรียนด ี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 95 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิน้ 237,500 บาท   
  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 22 ราย 

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 14 ราย 
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 18 ราย 
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขึ้นไป)  มีผู้ได้รับทุน จาํนวน 41 ราย 

                   2.7  ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2561มผีู้ได้รับทุนจํานวน 37 ราย 
    (1)  เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท  มีผู้ได้รับทุน 20 ราย 
            รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
    (2)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 1,000 บาท  มีผู้ได้รับทุน 17 ราย 
           รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท 
  3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ 
หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 11 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 38,500 บาท  
 
                จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
                                                                                                   
         
                                                                    (นายวิชิต สนธิวณิช)                                    
                                                              ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จํากัด     
 



รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี2562

ประเภท 'ทุนส่งเสริมการศึกษา'

ลาํดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรเลขสมาชิก สงักดั

1 548 นางทิพยดา  ชิยางคบุตร นายกิตติคุณ  ชิยางคบุตร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

2 651 นายวรชยั  ไหมธนโชติ ด.ญ.ปรียาดา  ไหมธนโชติ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

3 752 นายชุติธเนศวร์  นุตเดชานนัท์ นายภูมิพิพฒัน์  นุตเดชานนัท์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

4 783 นายมานพ  อ่ิมอร่าม นายวรภพ  อ่ิมอร่าม   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

5 786 นายมนตรี  พทุธวงศ์ นายศิริพงษ ์ พทุธวงศ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

6 872 นายสุรพงษ ์ สายณสิต น.ส.ฟ้าสร้าง  สายณสิต   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

7 953 นายนิรันดร์  คาํสินธุ์ น.ส.สุภชา  คาํสินธุ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

8 1024 นายอุดม  ตนัวฒันธนากุล น.ส.กลัยรักษ ์ ตนัวฒันธนากุล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

9 1153 นายธีรพนัธ์  พวงสุนทร น.ส.ปาณิศา  พวงสุนทร   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

10 1285 นายกิจจา  เนียรมงคล นายกฤษณ์  เนียรมงคล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

11 1408 นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์ นายธนธรณ์  ศรีสมบูรณ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

12 1576 นายสมพร  รัตนคช น.ส.ปรียาพร  รัตนคช   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

13 1591 นางจินดา  สงวนศิลป์ นายวนัพิศุทธ์ิ  สงวนศิลป์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

14 1650 นางกาญจนี  คนัธชา น.ส.กนกพรรณ  ทวีสัตย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

15 1657 นายเจษฎา  อ๊ึงเหมอนนัต์ นายเสฎฐวุฒิ  อ๊ึงเหมอนนัต์   ทสจ.สมุทรปราการ

16 1767 นายเจตนา  อรุณเพง็ น.ส.ธนัยธรณ์  อรุณเพง็   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

17 1810 นายกมล  สมบูรณ์ญา นายภูวนนท ์ สมบูรณ์ญา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

18 1862 นายมนสั  พุ่มแกว้ น.ส.กญัจนพร  พุ่มแกว้   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

19 1892 นายสมดุลย ์ โกษาจนัทร์ นายประกาศิต โกษาจนัทร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

20 1903 นางนิตยา  คลา้ยแกว้ นายธนภพ คลา้ยแกว้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

21 1977 นายสถิตย ์ ศรีสมัพนัธ์ นายจิรสิน  ศรีสมัพนัธ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 1979 นายสกล  กุลมะลิวลัย์ นายวิษณุ  กุลมะลิวลัย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

23 2154 นางสุมาวดี  พงษไ์ชย นายมนสัวีร์  พงษไ์ชย   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

24 2164 นางภิตินนัท ์ ไชยเดช นายชินวชัร์  ไชยเดช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

25 2196 นางอุไรรัตน์  บางหลวง นายณฐัวฒัน์  บางหลวง   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

26 2224 นางระพินทร์  เจริญศรีทวีชยั น.ส.กชกร  เจริญศรีทวีชยั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

27 2236 นางเกศินี  พราหมพนัธุ์ น.ส.กุลธิดา  พราหมพนัธุ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

28 2304 นายประภาส  ศรีนอง นายกฤตณัฐ  ศรีนอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

29 2305 นายยงยทุธ  มีแสงพราว นายชยุตม ์ มีแสงพราว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

30 2395 นางอญัชลา  ศรีทอง นายกฤษฏากานต ์ ศรีทอง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

31 2465 นายณฐัพงษ ์ พทัธ์ประดิษฐ์ ด.ช.ปิติพฒัน์  พทัธ์ประดิษฐ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

32 2495 นายวธัชิรพงฒ ์ จนัทร์สูรย์ ด.ช.ยศพชัระกานต ์ จนัทร์สูรย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

33 2503 นายสมศกัด์ิ  อภิลกัขิตกุล น.ส.ณัฐธิดา  อภิลกัขิตกุล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

34 2546 นายเฉลิม  โพธ์ิชยั นายสุรพงษ ์ โพธ์ิชยั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

35 2577 นายจรัสรัตน์  หิตะเกษม น.ส.อรณิชา  หิตะเกษม   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

36 2622 นายจุมพลศกัด์ิ  โพธ์ิคาํ นายจิรภทัร  โพธ์ิคาํ   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

12/9/2562 หนา้ 1  จาก 27  หนา้



37 2682 นางสิริภฐัสร  เวียงนาค น.ส.รดา  เวียงนาค   ทสจ.เชียงราย

38 2683 นายอดุลย ์ คุณาธรภกัดี ด.ช.ปองภพ  คุณาธรภกัดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

39 2739 นางวารุณี  จรเสมอ น.ส.ชนิกานต ์ จรเสมอ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

40 2749 นายอาํพล  ผลอนนัต์ นายกิตติพิชญ ์ ผลอนนัต์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

41 2769 นางแสงจนัทร์  เติมลาภ นายรัชชานนท ์ เติมลาภ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

42 2794 นายไพริน  สิทธิผล นายฐาปนา  สิทธิผล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

43 2825 นายพิทกัษ ์ สุกใส นายธนทัเดช  สุกใส   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

44 2828 นายวินยั  สาใจ ด.ญ.ภทัรวดี  สาใจ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

45 2833 นายสมพงษ ์ พิมสาร นายณฐัพนธ์  พิมสาร   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

46 2838 นายอุดร  ทองศิริกุล นายตุลาการ  ทองศิริกุล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

47 2851 นายอมร  แกว้เนิน น.ส.พิมพล์ภสั  แกว้เนิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

48 2865 นางณัฐฐิดา  เหมทานนท์ นายปิยะภทัร  เหมทานนท์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

49 2964 นางจิดาภา  โสภณ นายธนวิชญ ์ จีนพกุ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

50 2974 นายวิบูลย ์ เรืองศรีศุภพงศ์ นายปณิธิ  เรืองศรีศุภพงศ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

51 3000 นายสุดชาย  วิสิทธิพานิช นายสุธี  วิสิทธิพานิช   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

52 3041 นายวุฒิศกัด์ิ  ไกรนรา ด.ช.ภทัรศยั  ไกรนรา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

53 3065 นางประภาพรรณ  วิไลพฒัน์ นายปรินทร  วิไลพฒัน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

54 3082 นายเดชา  ปานแมน้ ด.ช.ปวริศ  ปานแมน้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

55 3085 นางโสภา  กระจาดทอง นายศุภกร  กระจาดทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

56 3111 นายสมคิด  ป้ันชู น.ส.พิจิตรา  ป้ันชู   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

57 3148 นายปรารภ  ปฐมเพทาย นายธงทอง  ปฐมเพทาย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

58 3169 นายพิเชฏฐ์  ชอนงูเหลือม นายธนโชติ  ชอนงูเหลือม   ทสจ.ร้อยเอ็ด

59 3247 นายประทีป  ทองสุข นายกษิเดช  ทองสุข   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

60 3250 นายสุธรรม  ชูสุวรรณ ด.ช.สิทธิโชค  ชูสุวรรณ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

61 3256 นายถาวร  ตนัตระกูล นายณฐัธญั ตนัตระกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

62 3258 นายอาํนาจ  สุสุทธิ น.ส.ปวริศา  สุสุทธิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

63 3262 นางนนัทนา  บุณยานนัต์ นายยศนนัต ์ บุณยานนัต์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

64 3295 นายองครักษ ์ ฤทธิรุฒม์ ด.ญ.พรธิชา  ฤทธิรุฒม์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

65 3297 นายสุรชยั  อกัษรวงศ์ ด.ช.สุรพิชญ ์ อกัษรวงศ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

66 3331 นายศรีวรรณ  เตชะช่ืน น.ส.ชฎาภทัร  เตชะช่ืน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

67 3350 น.ส.กนัยารัตน์  หวงัอินทร์ นายอิศรา  หวงัอินทร์   ทสจ.สุราษฎร์ธานี

68 3371 นายสุระศาสตร์  ประสม นายวรกิต์ิ  ประสม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

69 3386 นายเลิศฤทธ์ิ  ปราณี น.ส.สิริกญัญา  ปราณี   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

70 3397 น.ส.รัชฎาพร  เหงา้เทวาพิทกัษ์ ด.ช.ชาญวิชชา  สละ   ทสจ.อุดรธานี

71 3418 นายมโนชญ  บุณยานนัต์ นายนนัทภพ  บุณยานนัต์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

72 3431 นางปิยรัตน์  ฉิมโฉม นายชชันนท ์ ฉิมโฉม   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

73 3566 นางสุนทรี  บุบผามาศ น.ส.สุภชัญา บุบผามาศ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

74 3616 นางสุนียนุ์ช  พงษอ์นนัต์ นายพชัระ  พงษอ์นนัต์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

75 3622 น.ส.กลัยทิ์พา  รุ่งโรจน์นิธิโชค น.ส.วรนิษฐ์  รุ่งโรจน์นิธิโชค   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

76 3628 นางนงลกัษณ์  ภูโต นายนภทัร  ภูโต   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

77 3645 นายมนสั  แสงเทียน นายเฉลิมชยั  แสงเทียน   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)
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78 3649 นายธีรวุฒิ  เดชธราดล นายธนพฒัน์  เดชธราดล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

79 3661 นางจรีรัตน์  พลอยแดง น.ส.ณัฐกานต ์ พลอยแดง   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

80 3699 นางสาํราญ  หวงัดี น.ส.ณัฐมน  หวงัดี   ทสจ.อ่างทอง

81 3701 นายประทุม  เพง็พ่วง ด.ช.พสธร เพง็พว่ง   ทสจ.อ่างทอง

82 3708 นางเสาวณีย ์ วฒันาสนัติกุล น.ส.สิรินทร์มาศ   วฒันาสันติกุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

83 3728 นายสมชาย  อ่อนอาษา น.ส.พรรษชล  อ่อนอาษา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

84 3739 นายณชัพล  เวียงคาํ ด.ญ.ณพชัญา  เวียงคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

85 3767 นายปรีชา  ศรีวิไล นายทรงภทัร  ศรีวิไล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

86 3795 นายประภสั  ผลแกว้ นายชยุตม ์ ผลแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

87 3821 นายรัชพล  ชาญพิทยกิจ น.ส.ศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

88 3835 นายปรารภ  หาญชา้ง นายปรมตัถ ์ หาญชา้ง   ทสจ.ภูเก็ต

89 3838 นางวนัวิสาข ์ นนัทสุทธิวารี น.ส.วิมลลกัษณ์  นนัทสุทธิวารี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

90 3847 นางสุนนัทา  วิสิทธิพานิช นายสุธรรม  วิสิทธิพานิช   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

91 3898 นายสมเกียรติ  หลวงบาํรุง น.ส.สุพิชญา  หลวงบาํรุง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

92 3933 นายปรเมษฐ์  ศรีนามะ น.ส.วิภาษณีย ์ ศรีนามะ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

93 3943 นายวิษณุวติั  ตนัติโกวิทย์ น.ส.ทวีติยา  ตนัติโกวิทย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

94 3947 นายมงคล  วงษเ์นียม น.ส.โศภิษฐา  วงษเ์นียม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

95 3962 นายพงศพี์ระ  วงศค์าํลือ น.ส.พชรพรรณ  วงศค์าํลือ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

96 3971 นายธนัวา  ม่วงทอง น.ส.ธนพร  ม่วงทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

97 3980 นายสมเกียรติ  ศรีมหาบรรณ นายเมธสั  ศรีมหาบรรณ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

98 4021 นายสุรเดช  บือราเฮง ด.ญ.วิอาม  บือราเฮง   ทสจ.ยะลา

99 4023 นางพรเรือง  พิบูลย์ นายบารมี  พิบูลย์   ทสจ.ตรัง

100 4043 นายนพรัตน์  ดอกดวง นายธนชันณัฑ ์ ดอกดวง   ทสจ.อุบลราชธานี

101 4074 นายสุรศกัด์ิ  พีรภูติ น.ส.พีรดา  พีรภูติ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

102 4097 นางสมร  มาสุข นายภทัรพนัธุ์ พลไชย   ทสจ.นครศรีธรรมราช

103 4102 นายอาํนาจ  ม่วงปรางค์ นายกรวิชญ ์ ม่วงปรางค์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

104 4108 นายรัชชยั  สุทธิมา น.ส.รสิกา  สุทธิมา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

105 4111 นายสิรภพ  ดรดี น.ส.อาจรีย ์ ดรดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

106 4144 นายสาํอาง  จนัทะพฤกษ์ น.ส.จุฑาวรรณ  จนัทะพฤกษ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

107 4293 นายพฒันา  วุฒิพงศ์ ด.ช.ภวตั  วุฒิพงศ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

108 4300 นายสุปัน  บุตรสมบติั ด.ญ.ณฐพร  บุตรสมบติั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

109 4339 นายชยัพร  จิตตว์ารี ด.ช.ธนินทร์ธร  จิตตว์ารี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

110 4362 นางสุนนัทา  อวิคุณประเสริฐ นายณฐันนัท ์ อวิคุณประเสริฐ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

111 4365 นายพนัธ์ศกัด์ิ  วงศสู์ง น.ส.กุลนิษฐ์  วงศสู์ง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

112 4472 นายอรุณ  ทุมวงค์ นายจรัสรวี  ทุมวงค์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

113 4505 นางสุรีย ์ นุ่มพลู นายภาณุพงศ ์ นุ่มพลู   ทสจ.สมุทรปราการ

114 4567 นายประสิทธ์ิ  น่ิมนวลฉวี นายปณิธิ  น่ิมนวลฉวี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

115 4592 นางสุภาพร  ไกรกลาง น.ส.ศุภากร  ไกรกลาง   ทสจ.นครพนม

116 4614 นายไชยยนัต ์ อินทรสุวรรณ นายณฐัชนน  อินทรสุวรรณ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

117 4632 นายจรงค ์ คงระวะ นายปวริศ  คงระวะ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

118 4641 นายประสงคโ์ชติ  ไพรวลัย์ นายปฏิภาณ  ไพรวลัย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)
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119 4646 นายธวชั  ทองฉิม นายศิวชั  ทองฉิม   ทสจ.สงขลา

120 4651 นางศิริญา  พนัธุตา น.ส.วิมลรัตน์  พนัธุตา   ทสจ.เลย

121 4674 นายธนทั  บุตรดี น.ส.บุญลิตา  บุตรดี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

122 4677 นายพรภิรมณ์  โหรวิชิต น.ส.อรณิช  โหรวิชิต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

123 4688 นายไกรสร  วิริยะ ด.ญ.ม่ิงขวญั  วิริยะ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

124 4700 นายสุริยา  เสกขนุทด นายเสกสรร  เสกขนุทด   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

125 4709 นางพรภินนัท ์ สกุลธาร นายสิริการ  สกุลธาร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

126 4729 นายบญัชา  อาจยทุธ์ น.ส.ศศิชา  อาจยทุธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

127 4731 นายอุเซ็ง  มะสะนิง น.ส.สูรี  มะสะนิง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

128 4736 นายสุวิทย ์ ไทยนุกูล นายกิตติภณ  ไทยนุกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

129 4743 นายธนภทัร  จนัทรสีมาวรรณ ด.ช.คุปต ์ จนัทรสีมาวรรณ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

130 4777 นายสานนท ์ สงัฆารักษ์ นายธีรภทัร  สงัฆารักษ์   ทสจ.สุรินทร์

131 4785 นางพรรณี  ถ่องจาํเนียร น.ส.ปภสัสิริย ์ ถ่องจาํเนียร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

132 4809 นางดรุณี  พุ่มแกว้ นายวนัปีติ  พุ่มแกว้   ทสจ.ปทุมธานี

133 4811 นายกิตติภพ  วงศพ์ฒิุ ด.ญ.ภรภทัร  วงศพ์ฒิุ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

134 4817 นายสุพจน์  คลงัทรัพย์ นายพีรธชั  คลงัทรัพย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

135 4829 นายพงศอ์มร  คชศิลา นายณฏัฐ์  คชศิลา   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

136 4860 นายรพีพร  บ่อคาํ น.ส.ชนารดี  บ่อคาํ   ทสจ.พิษณุโลก

137 4960 นายปทุม  พงศกรเฟ่ืองฟู น.ส.อญัชลี  พงศกรเฟ่ืองฟู   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

138 4980 นายวิทยา  วนัจีน นายเนติวิทย ์ วนัจีน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

139 4991 นายปรีชา  โชโต ด.ญ.ช่อกนก  โชโต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

140 4993 นางศศิวณัย ์ เอกอุทยัธวชั นายธนดล  สิทธานนท์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

141 5012 นายเหมืองเพชร  ไชยปัญญา ด.ญ.ณัฎฐธิดา  ไชยปัญญา   ทสจ.ศรีสะเกษ

142 5013 นายพิชิต  วงษเ์ตียวตระกูล น.ส.ธนัยช์นก  วงษเ์ตียวตระกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

143 5049 นายสมพร  ไชยกาล ด.ญ.ธนวรรณ  ไชยกาล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

144 5086 นายเชาว ์ สุขรักษ์ นายธีรเดช  สุขรักษ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

145 5142 นายณรงค ์ จิตรเท่ียง นายณฐัพงศ ์ จิตรเท่ียง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

146 5145 นางพชัรินทร์  จนัทร์ลา นายพศิน  จนัทร์ลา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

147 5185 นายพนสั  เช้ือสะอาด นายชนะไพร  เช้ือสะอาด   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

148 5238 น.ส.เบญจวรรณ  สุภารัตน์ ด.ช.ไชยกร จามนอ้ยพรม   ทสจ.นครนายก

149 5310 นายสุมา  บณัฑิต นายปัทวี  บณัฑิต   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

150 5343 นางสุภาพร  วงษเ์วียง น.ส.รุ่งรัศมี  วงษเ์วียง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

151 5354 นายสนาม  ดาเดช น.ส.ธวลัรัตน์  ดาเดช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

152 5375 นายณฐัพงศ ์ จนัทรโชติ น.ส.พิมพป์ภสั  จนัทรโชติ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

153 5495 นายวีระ  อมรศกัด์ิชยั นายวรพล  อมรศกัด์ิชยั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

154 5525 นางพทุธชาติ  คาํบุศย์ น.ส.ภิญญาพชัญ ์แสนไชย   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

155 5552 นายยอดยิ่ง  นอ้มถวาย น.ส.ฐานิช  นอ้มถวาย   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

156 5587 นายสมร  ทูลพุทธา ด.ช.วีรพฒัน์  ทูลพุทธา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

157 5629 นายนพคุณ  ยิม้เจริญ นายนพรัตน์  ยิม้เจริญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

158 5632 นางทองดี  คุม้หมู่ น.ส.ประพิมพพ์ร  คุม้หมู่   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

159 5636 นางอรุณี  สุดจนัทร์ น.ส.ศศิธร  สุดจนัทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)
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160 5691 นายอดุลย ์ สนัธนะสุรางค์ นายธนชิต  สนัธนะสุรางค์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

161 5698 นายสมศกัด์ิ  โค่นถอน นายอนนัตภพ  โค่นถอน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

162 5701 นายวีระพงษ ์ ทองงอก ด.ช.ณฐนนท ์ ทองงอก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

163 5716 นายสมชาย  สาระถี ด.ช.ธีระชยั  สาระถี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

164 5735 นายไกรวุฒิ  เอ่ียมนนท์ ด.ช.ธนวิชญ ์ เอ่ียมนนท์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

165 5749 นายทองนาค  ใจพนัธ์ นายนฐัพล  ใจพนัธ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

166 5754 นางกนัยารัตน์  เนตรบุตร ด.ญ.ชญานนัท ์ เนตรบุตร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

167 5794 นายสวสัด์ิ  ปะมา น.ส.พรรณทอง  ปะมา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

168 5811 นางจีระพงษ ์ สัมผสัชยัมงคล น.ส.ญาณิศา  สัมผสัชยัมงคล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

169 5820 นายนิธิวุฒิ(ธาํรงค)์  ระวิวรรณ น.ส.ธนชัชา  ระวิวรรณ   ทสจ.พงังา

170 5854 นายอภิชิต  วิภูษิตสมบูรณ์ นายพีรดนย ์ วิภูษิตสมบูรณ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

171 5861 นายสนัติ  แกว้กญัญา นายกษิตเ์ดช  แกว้กญัญา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

172 5874 นายเสง่ียม  ขาํปลอด นายศรายทุธ  ขาํปลอด   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

173 5911 นายลว้น  ทศันโกวิท นายพีรวสั  ทศันโกวิท   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

174 5914 นายสุวิทย ์ บุตรวิชา นายจาตุรนต ์ บุตรวิชา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

175 5945 นายประสาน  แสงอน้ ด.ญ.กีรติ  แสงอน้   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

176 5950 นางธีรยา  ฝอยทอง น.ส.จิดาภา  ฝอยทอง   ทสจ.สมุทรปราการ

177 5975 นายบุญส่ง  รองเดช ด.ช.ชชัพิมุข  รองเดช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

178 5995 นายสมพงษ ์ อินชินา น.ส.กฤษณา  อินชินา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

179 6014 นายโอภาส  นวลมงัสอ ด.ช.ติณณ์  นวลมงัสอ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

180 6101 นายพิเชษฐ์  บุญมา นายคณาพงษ ์บุญมา   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

181 6186 นายประชิด  สิทธิผล ด.ช.ณภทัร  สิทธิผล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

182 6233 นางสุพรณี  พวงสุนทร น.ส.ปาณิสรา  พวงสุนทร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

183 6254 นายประเสริฐ  เชาวพงศ์ ด.ญ.อภิชญา  เชาวพงศ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

184 6269 นายสราวุธ  แกว้ช่วย นายเกลา้ฉัตร  แกว้ช่วย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

185 6273 นายประทีป  เถ่ือนเหลือ น.ส.ปิยธิดา  เถ่ือนเหลือ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

186 6328 นางอรสา  วงศไ์ชย นายอิทธิพงศ ์ วงศไ์ชย   ทสจ.ชยัภูมิ

187 6380 นายกมล  อาศิรเมธี นายภาณุวิชย ์ อาศิรเมธี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

188 6402 นายสมชาย  เสนาธรรม น.ส.ธนญัญา  เสนาธรรม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

189 6406 นางสงัวาลย ์ สุวรรณประสงค์ น.ส.กุลฉตัร  สุวรรณประสงค์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

190 6424 นายสงัวาลย ์ เผือกเอ่ียม น.ส.วรัญญา  เผือกเอ่ียม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

191 6446 นายพงศก์ร  เสมมหาศกัด์ิ น.ส.ชนิสรา  เสมมหาศกัด์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

192 6487 นางชาฎา  ถาวรวิสิทธ์ิ น.ส.ชดากร  ถาวรวิสิทธ์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

193 6515 นายบุญเลิศ  ตั้งใจจริง นายธนาคาร  ตั้งใจจริง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

194 6533 นายวิรัตน์  แสงแกว้ ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา  แสงแกว้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

195 6574 นายยม  กล่ินสุมาลย์ น.ส.ยศยา  กล่ินสุมาลย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

196 6577 นายอนนัต ์ สิงห์ชาติ น.ส.เมทิกา  สิงห์ชาติ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

197 6605 นายชชัวุฒิ  โกมลมรรค ด.ช.นิธิวฒัน์  โกมลมรรค   ทสจ.อ่างทอง

198 6629 นายจรัล  สิทธิ ด.ช.จนัทรัตน์  สิทธิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

199 6693 นายมีชยั  จนัทบิล น.ส.จิรากานต ์ จนัทบิล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

200 6764 นายชวนากร  วงษห์าญ นายณทัภษัญ ์ วงษห์าญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)
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201 6767 นางมาณี  ปานแดง นายณฐัภูมิ  ปานแดง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

202 6773 นางวิราภรณ์  สวินทร น.ส.ณัฐภรณ์  ประยรูทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

203 6775 นายรชต  สิงห์จนัทร์ น.ส.วรัญญา  สิงห์จนัทร์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

204 6852 นายทองสุข  กนัยาทอง น.ส.นงนภา  กนัยาทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

205 6867 นายศกัดา  กล่ินเกษร ด.ช.กฤตภพ  กล่ินเกสร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

206 6868 นายสมพร  แกว้เสมด็ ด.ช.ธนภทัร  แกว้เสมด็   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

207 6901 นายศุภลกัษณ์  จาํปา น.ส.ณัฐณิชา  จาํปา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

208 6902 นายนิเพย  บุญโสภาส นายปรินทร  บุญโสภาส   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

209 6966 นางสุพรรณี  สมเลข นายธนวฒัน์  ศรีสุภคัจิโรจ   เจา้หนา้ท่ี

210 7023 นายดรณ์  พลชยั ด.ญ.เพชรสุดา  พลชยั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

211 7024 นายสุรวชัร  เปล่ียนปราณ นายปริตต ์ เปล่ียนปราณ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

212 7080 นายศากร  อนุกูล น.ส.ปรางคม์าศ  อนุกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

213 7109 นางขนิษฐา  มนตรี นายพงศพิ์ชา  มนตรี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

214 7119 นายสุริยนัต ์ เสียงหวาน นายชนาธิป  เสียงหวาน   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

215 7175 นายพศวตั  เวียงนาค น.ส.เบญญาภา  เวียงนาค   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

216 7194 นายฤทธิรงค ์ วิชยัดิษฐ ด.ญ.ดนุภา  วิชยัดิษฐ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ล)

217 7225 นายศรีทศัน์  ยวิุช น.ส.ศุจีภรณ์  ยวิุช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

218 7227 นายประเสริฐ  นกแยม้ น.ส.นิรัชพร  นกแยม้   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

219 7258 นางมณีรัตน์  สกุลศิรจิตร น.ส.ณัชชา  สกุลศิรจิตร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

220 7295 นางพนูสิน  เกษอารี นายพลาพล  เกษอารี   ทสจ.นราธิวาส

221 7306 นายอภิสิทธ์ิ  เลิศการคา้สุข ด.ช.พีรดนย ์ เลิศการคา้สุข   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

222 7323 นางเอมอร  ขอถือกลาง ด.ช.ธีรวฒัน์  ขอถือกลาง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

223 7330 นายสมาน  ไชยจินดา นายณฐัวฒัน์  ไชยจินดา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

224 7343 ว่าท่ี ร.ต.ภราดร  จนัทราช นายพชัรพล  จนัทราช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

225 7347 น.ส.ยพิุน  ชุ่มตา นายติณวฒัน์ หงส์พนัธุ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

226 7372 นายไพโรจน์  คาํโถ น.ส.พธิูตา  คาํโถ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

227 7405 นายอุดร  เงินตนั น.ส.ธญัทิพ  เงินตนั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

228 7443 นายธีรวุฒิ  นุ่นสงัข์ ด.ช.เสฏฐวุฒิ  นุ่นสงัข์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

229 7451 นายศิริวฒัน์  สีโม้ นายศตวรรษ  สีโม้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

230 7462 นายประสิทธ์ิ  พทุธบูชา ด.ญ.จิรภิญญา  พุทธบูชา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

231 7466 นางอมรรัตน์  อินตะ๊ น.ส.นฤมล  อินตะ๊   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

232 7473 นายทนงศกัด์ิ  จงอนุรักษ์ นายโพธ์ิสุพงศ ์จงอนุรักษ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

233 7491 นายวรพล  ป่ินเลิศ น.ส.ณัชชา  ป่ินเลิศ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

234 7558 นายเจริญ  อตัโสภณวฒันา นายรชต  อตัโสภณวฒันา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

235 7565 นายวสนัต ์ ยิ่งงามแกว้ น.ส.พิมพศ์ราภรณ์  ยิ่งงามแกว้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

236 7635 น.ส.อนงค ์ แกว้อ่อน น.ส.สริตา บุทธิจกัร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

237 7663 นายสมศกัด์ิ  กาญจนะคช น.ส.กานตพิ์ชชา  กาญจนะคช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

238 7684 นายวิชาญ  เพชรประดบั นายคเชนทร์  เพชรประดบั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

239 7685 นายสุพจน์  เนียมคง ด.ญ.ฐานิกา  เนียมคง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

240 7703 นายชูวฒัน์  เขียวปัญญา น.ส.ช่อฟ้า  เขียวปัญญา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

241 7712 นายสุวิทย ์ กุมารนอ้ย ด.ญ.ชวานนัด ์ กุมารนอ้ย   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)
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242 7756 นายประสิทธ์ิ  มัง่มี น.ส.กญัญาณี  มัง่มี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

243 7758 นายสุพจน์  วงศสุ์ภาภรณ์ น.ส.คูฟ้่า  วงศสุ์ภาภรณ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

244 7879 นายมานพ  เปรมจิตร์ นายอคัรศาสตร์  เปรมจิตร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

245 7924 นายประเสริฐ  ศรีจามร น.ส.สุธีนี  ศรีจามร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

246 7941 นายนิติธาดา  ประเสริฐพงษ์ ด.ช.พิทกัษไ์พร  ประเสริฐพงษ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

247 7950 นายพรชยั  อินดีสี ด.ช.ศุภณัฐ  อินดีสี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

248 7960 นายชยัณรงค ์ กงชยัภูมิ น.ส.มณฑาณี  กงชยัภูมิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

249 7984 นายณรงค ์ สุริวงษ์ นายณฐัวุฒิ  สุริวงษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

250 8000 นางปิยพร  ดาราทอง นายนิติภูมิ  ดาราทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

251 8002 นายยทุธนา  สจักุล นายนิธิศ  สจักุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

252 8009 นายอมัพร  บุณยะศิวะ ด.ช.ภูริต  บุณยะศิวะ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

253 8046 นายสุนทร  อินสาํโรง ด.ช.คชฤทธ์ิ  อินสาํโรง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

254 8054 นายณฐั  โก่งเกษร ด.ช.พชัรณฐั  โก่งเกษร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

255 8059 นายเฉลิมพงษ ์ ฝอยทอง นายศุภวิทญ ์ ฝอยทอง   ทสจ.สมุทรปราการ

256 8060 นายสมพงษ ์ พงษพ์นานุรักษ์ ด.ญ.ธารธารา  พงษพ์นานุรักษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

257 8083 น.ส.ผ่องศรี  ฟูใจ น.ส.ชาลิสา  สง่าศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

258 8087 นายธนรัตน์  อุปนนัไชย ด.ช.กณวรรธน์  อุปนนัไชย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

259 8110 นายกิตติพร  ดุลนกิจ น.ส.เกวรีย ์ ดุลนกิจ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

260 8112 นายนฤรงค ์ ฉลอม ด.ญ.นนัทน์ภสั  ฉลอม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

261 8159 นายณฐัภทัร  บุญจีน นายกษิตินาถ  บุญจีน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

262 8186 นายเจริญ  ช้างสีสงัข์ นายธรรมนูญ  ช้างสีสงัข์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

263 8240 นายราเชน  ล่านตระกูล นายวรนนัท ์ ล่านตระกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

264 8245 นายสมชาย  จิตร์สงวน น.ส.ศุภิสรา  จิตร์สงวน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

265 8254 นายสมพงษ ์ ฤกษย์าม นายณฐัพงศ ์ ฤกษย์าม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

266 8255 นายปราโมทย ์ เซ่ียงไฮ้ ด.ญ.เปรมมิกา พนัธุ์พิริยะ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

267 8305 นายไพศาล  เช่ือมขนุทด น.ส.ทิฐินนัท ์ เช่ือมขนุทด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

268 8338 นายศรัณยว์ุฒิ  พรสรายทุธ ด.ช.ธนชาติ  พรสรายทุธ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

269 8342 นายนิจิตณาพงศ ์ บณัฑิตสมิทธ์ ด.ญ.กชณศรันญ ์ บณัฑิตสมิทธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

270 8347 นายอธิวฒัน์  สารพนัธุ์ น.ส.ปานิศา  สารพนัธุ์   ทสจ.นครนายก

271 8348 นายนุชิต  จนัทาพนู ด.ญ.ปริมประภา  จนัทาพนู   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

272 8368 นางศิริกลัยา  มานะสถิตย์ นายปิยะบุตร  มานะสถิต   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

273 8423 นายเกรียงศกัด์ิ  นพนนท์ น.ส.ภทัทิยา  นพนนท์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

274 8431 นายสุเทพ  เร่งรัด น.ส.นิชนนัท ์ เร่งรัด   ทสจ.ลพบุรี

275 8468 นายอรุณ  จนัทรา ด.ช.อนรรถ  จนัทรา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

276 8486 นายไพโรจน์  วงษธิ์ นายภูมินทร์  วงษธิ์   ทสจ.บุรีรัมย์

277 8489 นายคาํเผียน  คงชาลี ด.ญ.ชนมนิ์ภา  คงชาลี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

278 8505 นายศุภกุล  จนัทร์ลา น.ส.ศรุตา  จนัทร์ลา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

279 8514 นายอดิเรก  เปล่งศรี นายธนพล  เปล่งศรี   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

280 8518 นายวิยวตัน์  อ่อนคาํ นายจตุพร  อ่อนคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

281 8521 นายประสิทธ์ิ  เฉยปัญญา นายธนิต เฉยปัญญา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

282 8523 นางอญัชลี  พลายบุญ นายศุภวิชญ ์ พลายบุญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)
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283 8525 นายพิสิทธ์ิ  พาลีวล ด.ญ.สุวิจกัขณ์  พาลีวล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

284 8561 นายสมร  ไชยเดช น.ส.อมรประภา  ไชยเดช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

285 8580 นางณภทัร  อินสกุล น.ส.กิรณา  อินสกุล   เจา้หนา้ท่ี

286 8598 นายจาํนงค ์ อินหนุน น.ส.ปรัสรา  อินหนุน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

287 8599 นายวารินทร์  ยทุธแสน น.ส.กนกพิชญ ์ ยทุธแสน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

288 8650 นายสุริยา  คูสกุลรัตน์ น.ส.รมยธี์รา  คูสกุลรัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

289 8696 นายสมคิด  ล่ิมตระกูล น.ส.ณิชกานต ์ ล่ิมตระกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

290 8704 นายเตชินท ์ เช้ือลี น.ส.ศวิตา เช้ือลี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

291 8713 นายสนัติสุข  อินตะ๊วิน ด.ช.ธนวฒัน์  อินตะ๊วิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

292 8732 นายพิมล  แกว้ชนะ ด.ช.ธุวานนท ์ แกว้ชนะ   ทสจ.บุรีรัมย์

293 8738 นายนิเวศน์  สกุลศึก นายวรรณรัชต ์ สกุลศึก   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

294 8779 นายวรชยั  จรินเดช นายพฒิุสรรค ์ จรินเดช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

295 8793 นายธรรมรัตน์  หาทูล น.ส.ปภสัสิริย ์ หาทูล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

296 8819 นายบรรจบ  ชีพรับสุข นายพีรพุฒิ  ชีพรับสุข   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

297 8828 นายสมชาย  นาคซ่ือตรง น.ส.ปณิสรา  นาคซ่ือตรง   ทสจ.ประจวบคีรีขนัธ์

298 8847 นายบุรินทร์  สุดลาภา น.ส.วรพร  สุดลาภา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

299 8878 นางเสาวภา  ผ่องอาํไพ น.ส.พิชญา  ผ่องอาํไพ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

300 8886 นายธีรวิทย ์ โชติ น.ส.บงกช  โชติ   ทสจ.สระบุรี

301 8903 นางชลดา  อ่อนอาษา น.ส.พธิุตา  อ่อนอาษา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

302 8927 นายเจริญ  สินสิริวาณิชย์ ด.ญ.สวรส  สินสิริวาณิชย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

303 8950 นายสมยั  วงควิ์จิตร์ นายสิงหนาท  วงควิ์จิตร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

304 8953 นายนิคม  พลูทวี ด.ช.ธนกิจ  พูลทวี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

305 8960 นายวณิช  ยติุธรรมภิญโญ นายพีรศิษฐ์  ยุติธรรมภิญโญ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

306 8965 นางจีรา  จามจุรี น.ส.วรรษชล  จามจุรี   ทสจ.สุราษฎร์ธานี

307 8983 นายประเสริฐ  ทิพยภ์กัดี น.ส.ปิยภรณ์  ทิพยภ์กัดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

308 9015 นายเสกสรร  ชยับงั น.ส.ปุญยาพร  ชยับงั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

309 9033 นายณฐัพร  เรืองศรี ด.ช.ชยตุ  เรืองศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

310 9034 นายพีรพงศ ์ ปัจฉิมศิริ น.ส.จุฑาทิพย ์ ปัจฉิมศิริ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

311 9063 นายประภาส  พรมเฮียง น.ส.พิมพช์นก  พรมเฮียง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

312 9081 นายนพดล  ประวติัวิไล ด.ช.ธนากร  ประวติัวิไล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

313 9087 นายสมเกียรติ  จินะปัน น.ส.วนา  จินะปัน   ทสจ.อุตรดิตถ์

314 9132 นายอิทธิพล  โสมาศรี นายเกริกฤทธ์ิ  โสมาศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

315 9167 นายจรูญ  ยะสิทธ์ิ น.ส.ณัฐนรี  ยะสิทธ์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

316 9271 นายนิยม  คงสุรินทร์ น.ส.สุชานาถ  คงสุรินทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

317 9274 นายวฒันา  พงษพ์นัธ์ นายศุภณัฐ  พงษพ์นัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

318 9279 นายกมล  พนัทุม น.ส.พิชชานนัท ์ พนัทุม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

319 9305 นางวิไลวรรณ  จนัทร์ไทย นายจิรเมธ  จนัทร์ไทย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

320 9380 นายนิรมิตร  ธรรมสะโร น.ส.มินตรา  ธรรมสะโร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

321 9391 นายสุพร  เพง่พิศ นายบูชิด  เพ่งพิศ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

322 9401 นายธนวฒัน์  ยกศรี ด.ช.สิรภพ  ยกศรี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

323 9410 นายมรกต  จนัทร์ไทย นายกษิกิตต์ิ  จนัทร์ไทย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)
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324 9423 นายโชติ  จนัทร์สุขศรี น.ส.สุนิสา  จนัทร์สุขศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

325 9425 นายจรัญ  ชูสม น.ส.สิริขวญั  ชูสม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

326 9429 นายไพโรจน์  ผิวอ่อน น.ส.รัตนประภา  ผิวอ่อน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

327 9545 นายคมสนั  ดอยลอม นายฐนกร  ดอยลอม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

328 9558 นายกฤษณ์  ช่อกิจ ด.ช.กนัทรากรณ์  ช่อกิจ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

329 9609 นางอินทิพร  กุบแกว้ ด.ช.พีรพฒัน์  กุบแกว้   ทสจ.ปทุมธานี

330 9610 นายณฐัพงศ ์ ยอดเมือง นายกฤษณพนธ์  ยอดเมือง   ทสจ.สุราษฎร์ธานี

331 9645 นายสมัพนัธ์  ใจสุดา นายชนุตม ์ ใจสุดา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

332 9678 นายสุธีร์  ลอยมา ด.ช.ศุภกร  ลอยมา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

333 9679 นายปรีชา  เฝือคง ด.ช.สิริวิชญ ์ เฝือคง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

334 9685 นายสมร  มูลสูตร น.ส.สิดาพร  มูลสูตร   ทสจ.อุดรธานี

335 9700 นายธนากร  หงส์พนัธ์ น.ส.พทัธ์ธีรา  หงส์พนัธ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

336 9710 นางอภินนัท ์ ขอพร นายภูธาร  ขอพร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

337 9720 นายวิศิษฎ ์ ชิตรัตถา ด.ญ.ปณิชญา  ชิตรัตถา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

338 9724 นายจิตรกร  สงัขพิ์ชยั ด.ญ.ภควดี  สงัขพิ์ชยั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

339 9732 นายยมนารถ  หนุนเจริญ นายภทัรศกัด์ิ  หนุนเจริญ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

340 9748 นายบุญเลิศ  เกิดบวัทอง น.ส.สุภาวดี  เกิดบวัทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

341 9829 นายวีรศกัด์ิ  สงัขอุ่์น นายศรัณยภ์ทัร  สงัขอุ่์น   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

342 9856 นายวรนนัท ์ พนัสนิท นายภูริวฒัน์  พนัสนิท   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

343 9871 นางพาพร  เช้ือทหาร น.ส.พาสินี  เช้ือทหาร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

344 9877 นายประมวล  มาหาร ด.ญ.วรวรรณ  มาหาร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

345 9907 นายชชัวาลย ์ กุลทอง น.ส.ขวญัภิรมย ์ กุลทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

346 9928 นางสิรินทิพย ์ ปานขาํ นายธนภทัร์  ปานขาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

347 9945 นายสหรัฐ  ศิริวรรณ นายกฤษณ์  ศิริวรรณ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

348 9961 นายพิเชษฐ  เหล่าตระกูล น.ส.รณพร  เหล่าตระกูล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

349 9970 นายกรวิชญ ์ ศรีพุทธา น.ส.กรกญัญา  ศรีพทุธา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

350 9971 นายธนิน  อินทร์ทอง นายสิรวิชญ ์ อินทร์ทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

351 9990 นายสมพงศ ์ พานิชย์ น.ส.พิมพผ์กา  พานิชย์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

352 10005 นายวรการ  จวบจนัทร์ผล ด.ญ.อรวรรณ  จวบจนัทร์ผล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

353 10045 นายรัชพล  พยงุสิน นายวิวฒัน์  พยงุสิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

354 10061 นายประภาส  ขนุไชยรักษ์ น.ส.จิรัชยา  ขนุไชยรักษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

355 10066 นายเจษฎา  มากลัน่ น.ส.ปวนัรัตน์  มากลัน่   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

356 10117 นายจิรศกัด์ิ  พนัธุ์สีมาพนูศิริ ด.ญ.ศศิวิมล ปรุงกลาง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

357 10154 นายเสกสรรค ์ หงษท์อง ด.ญ.ธญัญาพร  หงส์ทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

358 10186 นายยทุธพงษ ์ นาโสก น.ส.ณัฐชยาภรณ์  นาโสก   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

359 10227 นางกุลฉตัร  วรนิธิภคั น.ส.ภทัรสุภร  วรนิธิภคั   เจา้หนา้ท่ี

360 10237 นายวชิรวิชญ ์ เพชรประสิทธ์ิกุล น.ส.นทัชา  เพชรประสิทธ์ิกุล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

361 10298 นายสุรศกัด์ิ  เกียรติภทัราภรณ์ นายสรวิศ  เกียรติภทัราภรณ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

362 10305 นายองักูร  ยวงสุวรรณ นายสิรวิชญ ์ ยวงสุวรรณ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

363 10359 นายสมชาย  นุชนานนทเ์ทพ นายสรวิศ  นุชนานนทเ์ทพ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

364 10381 นายประจกัษ ์ ปราชญาพนัธ์ นายปรัชญา  ปราชญาพนัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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365 10382 นายธีระรัตน์  โสภารัตน์ น.ส.ณัฎฐ์ชญา  โสภารัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

366 10455 นายสนัติ  เอกะวิภาต นายธีรนยั  เอกะวิภาต   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

367 10460 นายเกษม  อ่อนลมูล ด.ช.สุทธวีร์  อ่อนลมูล   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

368 10467 นายสาํเริง  ชิวหากาญจน์ น.ส.บุษราคมั  ชิวหากาญจน์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

369 10474 นายกนก  โพธิวรรณ์ ด.ญ.ฉตัรชบา  โพธิวรรณ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

370 10495 นายจรุวฒัน์  ศรีสจัจงั นายกฤษกร  ศรีสจัจงั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

371 10503 นายมงคล  หงษส์ามสิบเจ็ด ด.ช.ภูวดล  หงส์สามสิบเจ็ด   ทสจ.เชียงราย

372 10506 นายวิทยา  โกศรีวงศ์ น.ส.ศิรประภา  โกศรีวงศ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

373 10511 นายกิตติกานต ์ เพชรรัตน์ ด.ช.กฤตชานนท  เพชรรัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

374 10540 นายพงษศิ์ริ  ถือคาํ น.ส.ศศิวิมล  ถือคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

375 10543 นางวิลาวลัย ์ โพธิวรรณ์ นายดุษฎี  โพธิวรรณ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

376 10563 นายวสนัต ์ จารุศงัข์ นายอิทธิพนัธ์  จารุศงัข์   ทสจ.นนทบุรี

377 10572 นายจกัรพงศ ์ นุ่นสง น.ส.กนกวดี  นุ่นสง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

378 10583 นายสามารถ  พุ่มมูล น.ส.เพญ็พิชชา  พุ่มมูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

379 10614 นายสุรพล  เกวี นายพศิน  เกวี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

380 10616 นายนิเวช  จอมประเสริฐ น.ส.ชนิตา  จอมประเสริฐ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

381 10620 นายสมนึก  โฉมงาม นายฉตัรชยั  โฉมงาม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

382 10656 นายประสิทธ์ิ  ดวงสีจนัทร์ ด.ช.ภูรินท ์ ดวงสีจนัทร์   ทสจ.นครพนม

383 10703 นางสมร  กองพรม นายกฤษฎา กองพรม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

384 10748 นายจกัรพรรด์ิ  มานสัฤดี นายจุฑาภทัร  มานสัฤดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

385 10768 นายรังสรรค ์ บุญนอ้ม นายภูรินทร์  บุญนอ้ม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

386 10775 นายชาติชาย  สุขทวี ด.ญ.ปนดัดา  สุขทวี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

387 10792 นายชาญยทุธ  กุลสูงเนิน น.ส.อภิชยา  กุลสูงเนิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

388 10883 นายนพดล  จิตรเท่ียง ด.ช.นนทพทัธ์  จิตรเท่ียง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

389 10884 นายมนู  รัตนคุณ น.ส.ณัฐฐินี  รัตนคุณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

390 10889 นายสมบติั  อยูเ่พช็ร นายพชัรพล  อยู่เพช็ร   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

391 10895 นายยิง่ยศ  ทิโน ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  ทิโน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

392 10908 นายสมัพนัธ์  สุชาตตระกูล นายวชัริศ  สุชาตตระกูล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

393 10923 นางจิรภทัร์  สุรินทร์ น.ส.สกุญญา สุรินทร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

394 10965 นายบุญมี  จนัทฤกดี น.ส.อณุณี  จนัทฤกดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

395 10969 นายประเกียง  เชียงป๋ิว ด.ช.เปรมเกียรติ  เชียงป๋ิว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

396 10975 นายสุรพงศ ์ อุปการ น.ส.สรัลชนา  อุปการ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

397 10979 นายอนุกูล  ลาํใย ด.ช.นภทัร  ลาํไย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

398 11003 นายไสว  จนัทฤกดี น.ส.กนัตก์นิษฐ์  จนัทฤกดี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

399 11037 นายสุวรรณ  เสมลบั น.ส.วริษฐา  เสมลบั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

400 11055 นายมานพ  เกาะสมบติั ด.ญ.สุพรรษา  เกาะสมบติั   ทสจ.อุบลราชธานี

401 11103 นายเอกศกัด์ิ  เท่ียงธรรม น.ส.เมศิญา  เท่ียงธรรม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

402 11112 นางภทัรานิษฐ์  วงัมี น.ส.กชพรรณ  วงัมี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

403 11113 นางวชัรินทร์  ประเสริฐสุทธ์ิ น.ส.รวีวรรณ  ประเสริฐสุทธ์ิ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

404 11116 นายอนนั  กนัแยม้ น.ส.ประภาพรรณ  กนัแยม้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

405 11119 นายดวงแกว้  กรรณิกา น.ส.ศิริพร  กรรณิกา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)
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406 11135 นายภิรมณ์  ประดิษฐ น.ส.ภทัราพร  ประดิษฐ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

407 11139 นายวินยั  พฒิุเอก นายภูมิวฒัน์  พฒิุเอก   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

408 11155 นายประเวทย ์ รบศึก น.ส.ปนดัดา  รบศึก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

409 11186 นายสุรศกัด์ิ  นนัทขวา้ง น.ส.สิรินยา  นนัทขวา้ง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

410 11197 นายบุญส่ง  แสงสว่าง ด.ช.ดิถีสิทธ์ิ  แสงสว่าง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

411 11214 นายทศพร  หมายมัน่ ด.ช.พนา  หมายมัน่   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

412 11215 นายดาํรงคเ์กียรติ  นวลประทีป ด.ญ.บทมากร  นวลประทีป   ทสจ.พระนครศรีอยธุยา

413 11226 นายสมศกัด์ิ  กนัยะมี น.ส.วนสันนัท ์ กนัยะมี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

414 11234 นางป่ิน  บณัฑิตเสิศรักษ์ นายศกัดินนัท ์ บณัฑิตเสิศรักษ์   ทสจ.ราชบุรี

415 11262 นายประศาสน์  กุศล นายสิริวฒัน์  กุศล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

416 11281 นายอาทิตย ์ บุญรอด น.ส.ภรณ์ตวรรณ  บุญรอด   ทสจ.เชียงราย

417 11291 นายปรีชา  เกาสงัข์ น.ส.ปรีดาภรณ์  เกาสงัข์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

418 11308 นายเรืองศกัด์ิ  งดงาม น.ส.ศุภกานต ์ งดงาม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

419 11330 นายธนภูมิ  แสงคา ด.ญ.กรองแกว้  แสงคา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

420 11362 นายเด่นพงษ ์ มัน่คง น.ส.ณัฐรัตน์  มัน่คง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

421 11366 นายศรี  เงินคาํคง น.ส.ศรัญดา  เงินคาํคง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

422 11388 นายรักชาติ  สุขสาํราญ นายภทัรพล  สุขสาํราญ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

423 11398 นายสมศกัด์ิ  ดวงสิริ ด.ช.ศุภโชค  ดวงสิริ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

424 11429 นายกุลชาติ  สวาศรี ด.ช.กปัปภทัร  สวาศรี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

425 11440 นายบุญตา  โชคลา น.ส.ปรานตณิ์ดา  โชคลา   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

426 11466 นายอนุพงศ ์ ไพศาลภาณุมาศ นายวีรภทัร  ไพศาลภาณุมาศ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

427 11482 นายนิเวช  แกนุ นายพงศภ์คั  แกนุ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

428 11491 นางพชัรา  เพ่ิมทรัพย์ นายกิตติพงศ ์ เพ่ิมทรัพย์   ทสจ.ตราด

429 11501 นายสมชาย  ทองทราย น.ส.ธีราพร  ทองทราย   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

430 11503 นายสกนธ์  สกลพนัธุ์ น.ส.ฟารีดา  สกลพนัธุ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

431 11506 นายวิทวฒัน์  รองเดช น.ส.พิมพม์าดา  รองเดช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

432 11551 นายนอร์ดิน  ยามา ด.ญ.นุรีซา  ยามา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

433 11567 นางนิโลบล  ศรีสุวรรณ นายศุภกฤต  ศรีสุวรรณ   ทสจ.ตาก

434 11584 นายเฉลิมศรี  ราชจนัทร์ ด.ช.ปิยะวรรธณ์  ราชจนัทร์   ทสจ.หนองบวัลาํภู

435 11594 นายชม  มาแดง นายกิตติชาติ  มาแดง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

436 11604 นายอนุพงษ ์ หิตปราณีต น.ส.อภิญญา  หิตประณีต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

437 11607 นายสมชาย  หวงัศุภางคก์ุล นายพงศธร  หวงัศุภางคก์ุล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

438 11636 นายมานพ  นวลสงฆ์ ด.ญ.พิมพิศา  นวลสงฆ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

439 11657 นายนพดล  ปราบหงษ์ นายภูมิปราชญ ์ ปราบหงส์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

440 11662 นายทวีศกัด์ิ  จนัทร์คง นายพลวตั  จนัทร์คง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

441 11686 นายบุญช่วย  จนัทร์เชิด น.ส.บุญยารัตน์  จนัทร์เชิด   ทสจ.มหาสารคาม

442 11690 นางปักอี  ทองเทพ นายอษัฎางค ์ ทองเทพ   ทสจ.ศรีสะเกษ

443 11707 นายพสิษฐ์  ธนนามรัตน์ศรี น.ส.สุวนนัท ์ ธนนามรัตน์ศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

444 11710 นางพชัรวรรณ  ธนะสูตร นายภานุวฒัน์  ธนะสูตร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

445 11721 นายธนภทัร  สมยักุล ด.ช.ชยางกูร  สมยักุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

446 11736 นายประสงค ์ คาํขวญั นายสิทธิกร  คาํขวญั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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447 11747 นายวรรณชยั  แววสระ น.ส.พรสวรรค ์ แววสระ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

448 11749 นายชพกัตร์  ลาภทวี น.ส.นิภาพร  ลาภทวี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

449 11751 นายสมบติั  รุ่งแตงอ่อน ด.ช.พีรณัฐ  รุ่งแตงอ่อน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

450 11775 นายสมคิด  สิงห์สถาน น.ส.สิริรักษ ์ สิงห์สถาน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

451 11796 นายประยรู  ถาวรยิ่ง ด.ช.สุริยนั  ถาวรยิ่ง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

452 11818 นายขวญัชยั  บุญเมือง นายอิทธิกร  บุญเมือง   ทสจ.นครศรีธรรมราช

453 11827 นางกิตติมา  ดว้งแค นายปัณณทตั  ดว้งแค   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

454 11848 นายสิทธิ  ดอนชยั นายกิตติธชั  ดอนชยั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

455 11849 นายอริยะ  เช้ือชม นายตฤณ  เช้ือชม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

456 11860 นายพิพฒัน์พงศ ์ ปันคาํหนู น.ส.ภทัรสินี  ปันคาํหนู   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

457 11871 นายวสนัต ์ สุวรรณกล่อม ด.ช.ปัณณธร  สุวรรณกล่อม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

458 11879 น.ส.วนัเพญ็  จนัทโชติ ด.ช.ณฐกร สุนิพนัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

459 11957 นายกุลระรัตน์  บุญคุม้ ด.ช.ภานุพงศ ์ บุญคุม้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

460 11983 นายบุญญา  สองเมือง น.ส.ฮุชนี  สองเมือง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

461 11985 นางรัตนพนัธ์  สะลิมาต น.ส.ปรียามาส  สะลิมาต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

462 11989 นายฐาปนา  เทียนสุวรรณ ด.ช.ตะวนัฉาย  เทียนสุวรรณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

463 12004 นายทศันา  ชนะดี นายธนกฤต  ชนะดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

464 12005 นายอาํนวย  กุศล ด.ช.ภทัรพล  กุศล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

465 12011 นายภาสกร  ทองคาํ นายกฤตกร  ทองคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

466 12014 นายสมโภช  สู่กระโทก นายพีรดนย ์ สู่กระโทก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

467 12021 นายสามารถ  สามญัเขตกรณ์ ด.ช.ภวรัญชน์  สามญัเขตกรณ์   ทสจ.สระแกว้

468 12046 นายชาญ  บุญจนัทร์ นายธนกฤต  บุญจนัทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

469 12056 นางจิณห์นิภา  ยอ้ยคุณา น.ส.มานิตา  ยอ้ยคุณา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

470 12062 นายนรินทร์  หม่ืนลึก ด.ช.วรปรัชญ  หม่ืนลึก   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

471 12063 นายจาํรัส  แกว้เสน ด.ญ.กานตธิ์ดา  แกว้เสน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

472 12080 นายดิเรก  กุหลาบศรี ด.ช.พีรพฒัน์  กุหลาบศรี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

473 12081 นายคณุตม ์ สีสุข น.ส.ณิชาภทัร  สีสุข   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

474 12087 นายฉตัรชยั  กาศลงักา น.ส.สุทธาทิพย ์ กาศลงักา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

475 12089 นายกิตติ  ใจโฮง้ ด.ช.วรุณกานต ์ ใจโฮง้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

476 12093 นายพิษณุ  ศรีเพง่ นายพีรพฒัน์  ศรีเพง่   ทสจ.เลย

477 12102 นายอาํพล  ศรีไหมนุ่น น.ส.จุติพร  ศรีไหมนุ่น   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

478 12173 นางวลยัทิพย ์ มูสโกภาส น.ส.พิมพเ์พชร  มูสโกภาส   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

479 12252 นายมงคล  ภกัดี นายวชัรพล  ภกัดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

480 12257 นายภทัรนนัท ์ คล่ืนแกว้ ด.ญ.กรภทัร์  คล่ืนแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

481 12286 นายจาํรัส  ทวีลาภ น.ส.ไปรยา  ทวีลาภ   ทสจ.แม่ฮ่องสอน

482 12287 นายสนอง  สายนํ้าเขียว ด.ช.ธนทน สายนํ้าเขียว   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

483 12298 นายสุรเชษฐ์  ต่วนป้องค่าย ด.ช.ญาณพฒัน์  ต่วนป้องค่าย   ทสจ.สุพรรณบุรี

484 12312 นายสุพจน์  ใจนอ้ย นายสุทิวสั  ใจนอ้ย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

485 12326 นายวาสนา  ท่อทอง นายณฐั  ท่อทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

486 12330 นางวรียพ์รรณ  โหมดเทศ ด.ญ.กนกธนธร  โหมดเทศ   เจา้หนา้ท่ี

487 12347 นายธงไชย  ราชบวัขาว ด.ช.ฐนกร  ราชบวัขาว   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)
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488 12366 นายประสาท  อนนัต์ นายภูวดล  อนนัต์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

489 12392 นายอนุกูล  ขนุแกว้ นายณภทัร   ขนุแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

490 12418 นายสุเทพ  เฉียบแหลม น.ส.ธิดา  เฉียบแหลม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

491 12434 นายเกียรติพงษ ์ รัดนํ้าหิน ด.ช.ดนุพงษ ์ รัดนํ้าหิน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

492 12452 นายมนตรี  จนัทมิฬ น.ส.มณีวรรณ  จนัทมิฬ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

493 12484 นางอจัฉรา  ปัญญาใจ ด.ญ.ปารีณา หรรษา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

494 12505 นายเศกรัฐ  ไชยศิริ น.ส.ขา้วขวญั  ไชยศิริ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

495 12513 นางเครือมาศ  ชยัจินดา น.ส.ศิรภสัสร  ชยัจินดา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

496 12518 นายธนกร  ศรีไทย ด.ช.ชุติเดช  ศรีไทย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

497 12524 นางพชัรี  ตุลา นายอาคม ตุลา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

498 12531 นายสาํราญ  เพช็รพลพนัธ์ น.ส.ณิชนนัท ์ เพช็รพลพนัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

499 12534 นายจิรวฒัน์  มิมาํพนัธ์ ด.ช.จตุรวิทย ์ มิมาํพนัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

500 12551 นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยธุยา นายตรี  สุริยกุล ณ อยธุยา   ทสจ.เชียงใหม่

501 12552 นายสาธิต  เรือนมัน่ น.ส.อาทิตยา  เรือนมัน่   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

502 12557 นายสุชาติ  กึกกอ้ง น.ส.วราภรณ์ กึกกอ้ง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

503 12558 นายยงยทุธ  เมือกเตม็ นายชยนัต ์ เมือกเตม็   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

504 12570 นางสาลินี  กาํเนิดท่าพญา น.ส.ปริยากร  กาํเนิดท่าพญา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

505 12575 นายชาตรี  วิชยัธวชั นายกิตติธชั  วิชยัธวชั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

506 12580 นายสุธรรม  รักบางแหลม น.ส.ศุภรัตน์  รักบางแหลม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

507 12601 นางสุนีย ์ ศกัด์ิเสือ น.ส.นีรนารา  ศกัด์ิเสือ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

508 12605 นายจุลศกัด์ิ  ทองจาํรูญ ด.ช.ภทัรศกัด์ิ  ทองจาํรูญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

509 12618 นายจรูญ  บวับาน น.ส.สิรินภา  บวับาน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

510 12632 นายบุญแถม  ตามประสี นายเขมภสัสร์  ตามประสี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

511 12641 นายวรุตม ์ ศิริกิม ด.ช.เตชิต  ศิริกิม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

512 12651 นายวิมล  ทิพยม์ณเฑียร นายธฤต  ทิพยม์ณเฑียร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

513 12701 นายสาํราญ  กลางสูงเนิน น.ส.ศิริลกัษณ์  กลางสูงเนิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

514 12801 นายรัตติกาล  นวลแกว้ ด.ช.กิตติภณ  นวลแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

515 12826 นายปิยะ  พลพระ ด.ญ.ตอ้งตา  พลพระ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

516 12830 นายดลธรรม  กอศรีพร ด.ญ.กชนิภา  กอศรีพร   ทสจ.นนทบุรี

517 12842 นางพรพิมล  อมรโชติ นายวนพล  อมรโชติ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

518 12861 นายวิโรจน์  โคตรสมบติั น.ส.พิมพช์นก  โคตรสมบติั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

519 12882 นายกริชชยั  สุวรรณรัศมี น.ส.นิชนนัท ์ สุวรรณรัศมี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

520 12924 นายสมโชค  เพชรคาํ น.ส.ชลธิศา  เพชรคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

521 13004 นายสุเทพ  ผูกโพธ์ิ นายสตัตยา  ผูกโพธ์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

522 13047 นายยทุธนา  จนัทร์เกล้ียง นายธนกฤต  จนัทร์เกล้ียง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

523 13049 นายสุกรี  พงษเ์สือ นายสิทธิพงษ ์ พงษเ์สือ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

524 13062 นางสุกญัญา  กสิณศกัด์ิ น.ส.กญัญารัตน์  กสิณศกัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

525 13069 นางปาริชาต  วิริยางคจิตตะ นายบารมี  วิริยางคจิตตะ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

526 13083 นางจรินทร์  สุขเล็ก นายธวชิน  สุขเล็ก   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

527 13144 นายสุทิน  การสมบติั นายสุพศิน  การสมบติั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

528 13173 นายชชัวาลย ์ วนัไชย น.ส.ณิชากานต ์ วนัไชย   ทสจ.สุโขทยั
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529 13177 นายดนยั  นนัตา น.ส.รัญชิดา  นนัตา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

530 13180 นายสงัวรณ์  หม่ืนชาํนาญ ด.ญ.บุณยานุช  หม่ืนชาํนาญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

531 13223 นายอาทิตย ์ สุวรรณรัตน์ นายอาทิตยธ์วชั  สุวรรณรัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

532 13243 นางศิรดา  ผ่องสุขสวสัด์ิ นายกฤษฎ ์ ผ่องสุขสวสัด์ิ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

533 13253 นายก่อเดช  ทิ้งปากถํ้า ด.ช.ยทุธกร  ทิ้งปากถํ้า   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

534 13270 นายประดิษฐ์  เช้ือเมืองพาน ด.ช.วรายสุ  เช้ือเมืองพาน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

535 13271 นายพนม  ซาวคาํเขต ด.ช.พีรวสั  ซาวคาํเขต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

536 13299 นายศิริพงษ ์ พนัธุ์ดี ด.ช.ปุญญพฒัน์  พนัธุ์ดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

537 13306 นายพรพรหม  ธเนศอนนัต์ นายภูมิพร  ธเนศอนนัต์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

538 13313 นายเลิศ  เอ้ือทวีพล น.ส.ณีรกาญจน์  เอ้ือทวีพล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

539 13316 นายรักษพล  โคตรมงคล น.ส.ปุณยภคัม์ิ  โคตรมงคล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

540 13329 นายศุภกร  แกว้ทอง ด.ญ.สิริยากร  แกว้ทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

541 13331 นายชอบ  คาํแหง นายชนาธิป  คาํแหง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

542 13335 นายนิโรฒ  แปงลว้น ด.ญ.สุชานนัท ์ แปงลว้น   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

543 13340 นายสิริพงศ ์ ไพบูลย์ ด.ญ.พรรณวสา  ไพบูลย์   ทสจ.เพชรบุรี

544 13341 นายอนุสรณ์  วิริยะรัตนพร นายอจัฉริยะ  วิริยะรัตนพร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

545 13384 นายสายณัห์  เวียงนาค ด.ช.ศุภวิชญ ์ เวียงนาค   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

546 13407 นายพิเชษฐ์  ศรีสวสัด์ิ น.ส.ศิวพร  ศรีสวสัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

547 13417 นายกสิณ  วงษส์วสัด์ิ น.ส.ฐิติมา  วงษส์วสัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

548 13419 น.ส.บุษกร  โพธิวงค์ นายธนกร  สมนา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

549 13436 นายสมชาย  เอ่ียมอาจ ด.ช.ฉตัรการ  เอ่ียมอาจ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

550 13513 นายรณฤทธ์ิ  ปล้ืมใจ นายวงศธร ปล้ืมใจ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

551 13516 นายวสนัต ์ กนัทะวงศ์ น.ส.ธญัชนก  กนัทะวงศ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

552 13525 นายวิวฒัน์  หนูอินทร์ น.ส.อรวรรณ  หนูอินทร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

553 13531 นายสุชาติ  พลาอาด น.ส.ธีรนาฏ  พลาอาด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

554 13538 นายวีระชาติ  อาจนาเสียว นายธญัพิสิษฐ์  อาจนาเสียว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

555 13557 นายชยัวฒัน์  ทานานนท์ น.ส.วราลี  ทานานนท์   ทสจ.กาํแพงเพชร

556 13577 นายเสรี  นิลสุพรรณ ด.ช.เจตต ์ นิลสุพรรณ   ทสจ.นครศรีธรรมราช

557 13603 นายดาํริ  ทองพราว น.ส.ชยกร  ทองพราว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

558 13675 น.ส.ณัฐวรรณ  เทพเสนา น.ส.เพลงภสัสร  เทพเสนา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

559 13677 นายรณภพ  ณรงค์ น.ส.เนตรดาว  ณรงค์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

560 13683 นายพรชยั  ใจมัน่ นายทินภทัร  ใจมัน่   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

561 13703 นายมานพ  ปันตา ด.ช.กานตชาติ  ปันตา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

562 13709 นายภาณุ  จูงสาย น.ส.รินรดา  จูงสาย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

563 13724 นายยทุธพงษ ์ วงคว์าด ด.ช.ภทัรพงศ ์ วงศว์าด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

564 13731 นางสุภาวดี  มณีรักษ์ นายวีรภทัร  มณีรักษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

565 13739 นางรัตนาภร  ใจมัน่ น.ส.ธมนวรรณ  ใจมัน่   ทสจ.เชียงใหม่

566 13751 น.ส.เพช็ร์ลดัดา  ยอดคาํปัน น.ส.จิตรลดา  เครือสาร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

567 13754 นายภูษิต  ระโพธ์ิ น.ส.จุฑาทิพย ์ ระโพธ์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

568 13770 นายยงยทุธ  ใจชุ่ม น.ส.เพญ็นภา  ใจชุ่ม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

569 13808 นายประพงษ ์ อรรคสีวร นายพงศกร  อรรคสีวร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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570 13811 นางเทียนฤทยั  แกว้ประเสริฐ นายภูรินท ์ แกว้ประเสริฐ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

571 13852 นายสุรัช  อรรคดี น.ส.อิศริญา  อรรคดี   ทสจ.อาํนาจเจริญ

572 13879 นางวิภาวรรณ  บุญชู นายเมธพนธ์  บุญชู   ทสจ.กระบ่ี

573 13909 นายสิทธิศกัด์ิ  ภู่เนตร นายกิตติศกัด์ิ  ภู่เนตร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

574 13915 นายสุชาติ  ทองพุ่ม น.ส.กลัยาณี  ทองพุ่ม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

575 13944 นายไพโรจน์  ชุ่มเพง็พนัธุ์ น.ส.พชัราภรณ์  ชุ่มเพง็พนัธุ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

576 13951 นายวิโรจน์  พวงภาคีศิริ น.ส.วินรดา  พวงภาคีศิริ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

577 13954 นายนิรันดร  อนนัยศวตัสุ ด.ช.ปฎิพล  อนนัยศวตัสุ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

578 14000 นายสมบูรณ์  พทุธวงศ์ ด.ช.รัฐนนัท ์ พุทธวงศ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

579 14001 นายธนาธิป  ไอศวรรยว์งศ์ นายกิตกูร  ไอศวรรยว์งศ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

580 14009 นายมงคล  อินมงคล นายชินภทัร  อินมงคล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

581 14020 นางอภนัตรี  เช้ือชม ด.ช.เตชิตย ์ เช้ือชม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

582 14037 นายรัตพล  ภาคภูมิกมลเลิศ ด.ญ.สุพิชฌาย ์ ภาคภูมิกมลเลิศ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

583 14051 นางปรียาภทัร์  เดชจูด ด.ญ.ญาณิศา  เดชจูด   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

584 14069 นายพิเชษฐ์  สงจนัทร์ น.ส.ชลธิชา  สงจนัทร์   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

585 14136 นายสมนึก  จนัทร์ประดิษฐ์ ด.ญ.เขมจิรา  จนัทร์ประดิษฐ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

586 14144 นายวิโรจน์  ฟักทอง ด.ญ.กญัญาณัฐ  ฟักทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

587 14187 นายบุญมา  อาชาชาญ นายถลษันนัท ์ อาชาชาญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

588 14194 นายวิโรจน์  ตนัธนาภินนัท์ นายพงศวฒัน์  ตนัธนาภินนัท์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

589 14195 นายวสุธร  อุตบวัวงศ์ น.ส.ชนมนิ์ภา  อุตบวัวงศ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

590 14201 นายสมชัชา  สงัขท์อง น.ส.ชลธิชา  สงัขท์อง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

591 14204 นายมนตป่์าไม ้ ศรีอ่ินแกว้ นายภทัรดนยั  ศรีอ่ินแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

592 14209 นางณัฏฐกญัญา  ศรีหาผล นายพิสิษฐ์  ศรีหาผล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

593 14217 นายฤทธิชยั  พูลพนงั นายปิยพทัธ์  พลูพนงั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

594 14232 นายสานิตย ์ คลงัทรัพย์ ด.ญ.พรมีนา  คลงัทรัพย์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

595 14243 น.ส.ลลัน์ณภทัร  ทองคาํ นายนรุตม ์ บวับาน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

596 14250 น.ส.บุญส่ง  ช่วงฉิมพลี ด.ญ.พิพชัรธวีย ์ รอดไพรี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

597 14251 นายบุญรัตน์  ช่วยจะโปะ ด.ญ.ทติยา  ช่วยจะโปะ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

598 14264 นายมลเทียร  นาระกนัทา ด.ช.ณัฐภูมินทร์  นาระกนัทา   ทสจ.อาํนาจเจริญ

599 14277 นางดวงใจ  ช่ืนชมกล่ิน นายธนวตั  ช่ืนชมกล่ิน   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

600 14288 นายสมมาส  พิกุลทอง น.ส.ชนิดา  พิกุลทอง   ทสจ.สงขลา

601 14300 นางองัคณา  องัศุพิพฒัน์ น.ส.รัมภา คงขาํ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

602 14312 นายวรการ  ศิริมงัฆศรี ด.ญ.กมลพร  ศิริมงัฆศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

603 14324 นายบุญส่ง  ศรียศสมบติั ด.ญ.กญัญาภคั ศรียศสมบติั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

604 14334 นายทวี  กนัหาวนั ด.ญ.นภาพร  กนัหาวนั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

605 14341 นายณฐัพนัธ์  คาํมูล ด.ญ.ลภสัรดา  คาํมูล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

606 14368 นางทิฆมัพร  เร่งขวนขวาย นายฐานนัท ์ เร่งขวนขวาย   ทสจ.จนัทบุรี

607 14379 นายพงษศ์กัด์ิ  บรรจงการ ด.ช.ธีรภทัร  บรรจงการ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

608 14423 นายวิจิตร  คาํวงั ด.ช.ปุณณวิช  คาํวงั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

609 14424 นายศุภชยั  หนูใหม่ ด.ช.พชัรพล  หนูใหม่   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

610 14428 น.ส.เสาวลกัษณ์  ทิพฤาตรี ด.ญ.ฐิตาพร  เงาะปก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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611 14439 นายอุดร  ดอกพิกุล ด.ช.พงศกร  ดอกพิกุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

612 14445 นางจิตรา  ชลมัพชุ น.ส.ศุภาพิชญ ์ ชลมัพชุ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

613 14516 นายวิระ  สงัขค์าํ ด.ญ.เสาวภา  สงัขค์าํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

614 14538 นายศุภกิจ  เอ่ียมละออ ด.ช.รัชกฤช  เอ่ียมละออ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

615 14550 นายทรงพล  มาเพา้ น.ส.นนัทิชา  มาเพา้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

616 14561 นายสิงขร  หม่ืนหาญ น.ส.จิรัชยา  หม่ืนหาญ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

617 14563 นายสุเมธ  บาํรุงเจียม น.ส.วงศสุ์ดา  บาํรุงเจียม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

618 14602 นายวิโรจน์  วงศหิ์รัญรัชต์ นายกนัตพงศ ์ วงศหิ์รัญรัชต์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

619 14610 นายสมัพนัธ์  มีชูเกตุ ด.ญ.ณิชาภทัร  มีชูเกตุ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

620 14612 นางสิรภทัร  สืบคา้ นายชยุตม ์ สืบคา้   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

621 14625 นายเอนก  สุวรรณ ด.ช.ฉตัรมงคล  สุวรรณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

622 14626 นายพีระเมศร์  ต้ือตนัสกุล ด.ญ.ภรณ์ชลินทร์  ต้ือตนัสกุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

623 14641 นายจุติเทพ  โพธิปักษ์ น.ส.อิทธินี  โพธิปักษ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

624 14675 นายอนุชิต  จนัทรวิมลพนัธ์ นายธนชิต  จนัทรวิมลพนัธ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

625 14712 นายศราวุธ  สุกเหลือง นายเสรีภาพ  สุกเหลือง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

626 14741 นายวิรัตน์  เรืองฮุย น.ส.ศรัญญาพร  เรืองฮุย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

627 14744 นายจรัญ  ร่ืนพานิช นายพชรดนยั  ร่ืนพานิช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

628 14767 นางจนัทร์ฉาย  โยธคง น.ส.พิชชานนัท ์ โยธคง   ทสจ.อุดรธานี

629 14849 นายจาํเริญ  ศรีเท่ียง น.ส.กณัฐ์มณี  ศรีเท่ียง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

630 14851 นายพงศป์ณต  นนทช์ยัพฒัน์ น.ส.ภทัรวรรณ  นนทช์ยัพฒัน์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

631 14887 นายสมศกัด์ิ  เทพจิตร นายพรสมศิลป์  เทพจิตร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

632 14898 นายสุทศัน์  ปะละใจ น.ส.จิตตินี  ปะละใจ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

633 14899 นางสุพชัราพร  สินทอง ด.ญ.ชญานิศ  สินทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

634 14903 นายประยรูยงค ์ หนูไชยา น.ส.ณัฐธิดา  หนูไชยา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

635 14911 นายเกียรติศกัด์ิ  พุ่มดอกไม้ ด.ช.ปันเรศ  พุ่มดอกไม้   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

636 14923 นายนิวฒัน์  เหล่าวิศาลสุวรรณ น.ส.นิอร  เหล่าวิศาลสุวรรณ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

637 14951 นายพรชยั  ศรีสมบติั น.ส.เกสราพรรณ  ศรีสมบติั   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

638 15016 น.ส.กมลลกัษณ์  พิทกัษธรรม ด.ช.สุริยะ  พิทกัษธรรม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

639 15069 นางวรรณี  รอดรักษา ด.ญ.กุลญา  ไพรี   ทสจ.อุตรดิตถ์

640 15087 นายนิพล  ไชยสาลี ด.ช.ปรัตถกร  ไชยสาลี   ทสจ.เพชรบุรี

641 15115 นายมานพ  ศรีศรวล ด.ญ.ภคภรณ์ ศรีศรวล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

642 15138 นายวิชาญ  กงชยัภูมิ นายกิตติพงษ ์ กงชยัภูมิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

643 15154 นางพรทิพย ์ ภุมรินทร์ นายกฤษฎา  ภุมรินทร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

644 15161 นางโสภี  บริสุทธ์ิ ด.ช.พีรธชั  บริสุทธ์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

645 15162 นายกิตติ  ศิริคะรินทร์ นายศรัณย ์ ศิริคะรินทร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

646 15193 นายประชนั  ธรรมป๊อก น.ส.ปัทมพร  ธรรมป๊อก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

647 15202 นายศราวุฒิ  โกอินตะ๊ น.ส.กนิษฐา  โกอินตะ๊   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

648 15233 นายไพรัช  ม่ิงผล ด.ช.ทีปกร  ม่ิงผล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

649 15262 นายสุรัตน์  วิเศษลา น.ส.รวิสรา  วิเศษลา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

650 15279 นายวิรัตน์  สิทธิมูล ด.ญ.ราชาวดี  สิทธิมูล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

651 15280 นายสมเดช  เครืออ่ิม น.ส.อชิรญา  เครืออ่ิม   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)
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652 15303 นายวิชชา(วิชา)  ร่วมสุข น.ส.ภคมน  ร่วมสุข   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

653 15310 นายวิโรจน์  ฮอ้เก้ียน น.ส.ธญัญลกัษณ์  ฮอ้เก้ียน   ทสจ.กระบ่ี

654 15316 นายเสน่ห์  ทองโปร่ง นายณฐัวุฒิ  ทองโปร่ง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

655 15322 นายดิเรก  ส่งเสริม น.ส.สาริศา  ส่งเสริม   ทสจ.อุบลราชธานี

656 15344 นายสยาม  ชา้งเนียม ด.ญ.ปรางใส  ชา้งเนียม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

657 15346 นายมนตช์ยั  เพ่ิมผลนิรันดร์ ด.ช.รัชชนนัท ์ เพ่ิมผลนิรันดร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

658 15396 นางยพุดี  ชิกเห่ียว นายพนัธุ์เทพ  ชิกเห่ียว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

659 15406 นายคาํ  คาํบุญชู น.ส.อทิติยา  คาํบุญชู   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

660 15410 นายขจร  นุ่นสง น.ส.มณีรัตน์ นุ่นสง   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

661 15414 นายธวชัชยั  พลูพิทกัษ์ น.ส.เพญ็พิตรา พลูพิทกัษ์   ทสจ.ระนอง

662 15419 นายสญัญา  ศรีประดิษฐ์ นายสรณ์พนสั  ศรีประดิษฐ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

663 15464 นายอุดมศกัด์ิ  กปักลัป์ น.ส.ดรุณี  กปักลัป์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

664 15551 นายสมศกัด์ิ  ตนัมงคลกาญจน นายฐปนนัท ์ ตนัมงคลกาญจน   ทสจ.สมุทรสาคร

665 15552 นายสมเกียรติ  ผิวดาํ ด.ญ.จุฑาภรณ์  ผิวดาํ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

666 15554 นายนาํพล  เขียวคาํปัน นายณฐัวฒัน์  เขียวคาํปัน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

667 15561 น.ส.ฐิติมา  เรศสุข น.ส.กญัญาวีร์  เกตุเล็ก   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

668 15567 นายจิรศกัด์ิ  ศรีสุวอ น.ส.จิรัญญารัตน์  ศรีสุวอ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

669 15569 นายวรรณชยั  จนัทร์เพญ็ นายคณนนัท ์ จนัทร์เพญ็   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

670 15576 นายปรีชา  รอดเพชร น.ส.ชนาธินารถ รอดเพชร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

671 15585 นายทินกร  กล่ินสุคนธ์ นายธนุส  กล่ินสุคนธ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

672 15599 นายองอาจ  จนัทร์นอ้ย น.ส.ภทัรวดี  จนัทร์นอ้ย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

673 15623 นายสมเกิด  คาํปาน นายธญัพิสิษฐ์  คาํปาน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

674 15637 นายสมชยั  เสริฐศรี ด.ญ.ภทัรานี  เสริฐศรี   ทสจ.นครราชสีมา

675 15643 น.ส.สุพิชฌาย ์ แสงแข นายศรุต คลา้ยประเสริฐ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

676 15677 น.ส.จารุวรรณ  วิชากูล ด.ญ.ชุติณัฐนิษฐ์ สุกใส   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

677 15678 นายแดนชยั  เก๋ียงคาํ ด.ช.ณัฐวรรธน์  เก๋ียงคาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

678 15694 นายณฐัพงษ ์ ณัฐพูลวฒัน์ น.ส.ณัฐกานต ์ ณัฐพูลวฒัน์   ทสจ.สุพรรณบุรี

679 15701 นางสุจิตรา  ตระกูลเลิศรัตน์ นายเขมชาติ  ตระกูลเลิศรัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

680 15705 นายประภากร  พฒันคร้าย นายคุณาธิป  พฒันคร้าย   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

681 15728 นายธวชัชยั  เมืองต๊ิบ น.ส.พทัธวรรณ  เมืองต๊ิบ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

682 15731 นายพนัธ์ศกัด์ิ  ธรรมรัตน์ ด.ญ.ณัฐธยาน์  ธรรมรัตน์   ทสจ.ยโสธร

683 15741 นางสาํอาง  หมอกขนุทด นายฐิติ  หมอกขนุทด   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

684 15744 นายวฒันชยั  ฉิมแยม้ ด.ญ.จิรัชยา  ฉิมแยม้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

685 15755 นายสุทธิพงษ ์ ไชยเมืองช่ืน ด.ช.รัฐภาคย ์ ไชยเมืองช่ืน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

686 15767 นายเอกมินทร์  บุญพระรักษา นายเมธนนัท ์ บุญพระรักษา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

687 15777 นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล น.ส.ณัฐนิชา  รัตนวิระกุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

688 15790 นายชยัวฒัน์  รุ่งรัตนกุล น.ส.ชาคริยา  รุ่งรัตนกุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

689 15793 นายทวีป  คงเหมาะ ด.ญ.นนัทน์ภสั  คงเหมาะ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

690 15827 นายธนนัดร  วรรณมณี ด.ช.แทนคุณ  วรรณมณี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

691 15858 นางวชัรี  บาํรุงศรี ด.ช.ปิยชนน์  บาํรุงศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

692 15860 นายสุชาติ  สมหมาย นายนนัทวธัน์  สมหมาย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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693 15863 นายจาํรูญ  ศรีเชียงสา ด.ญ.กญัญาภคั  ศรีเชียงสา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

694 15898 นายเกียรติศกัด์ิ  เพชรสกุลวงศ์ ด.ช.ปฐวี  เพชรสกุลวงศ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

695 15915 นางกนกพร  กรรณมรกต นายธนกฤต  กรรณมรกต   ทสจ.จนัทบุรี

696 15923 นายสมชาย  เลาหะพิพฒัน์ชยั ด.ช.กอ้งภพ  เลาหะพิพฒัน์ชยั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

697 15952 นายสุรินทร์  วิยาพร้าว นายกฤตวฒัน์  วิยาพร้าว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

698 15960 นายสมชาย  วฒัโน ด.ญ.นวรรณ วฒัโน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

699 16008 นายศิริศกัด์ิ  ขาํผุด นายนิติวฒัน์  ขาํผุด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

700 16028 นายอุภยั  คาํตาเทพ ด.ญ.ณัฎฐ์กานดา  คาํตาเทพ   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม(้ลูกจา้ง)

701 16111 นายวรวิทย ์ รักษาแกว้ นายวรเมธ  รักษาแกว้   เจา้หนา้ท่ี

702 16128 นายสรายธุ  บรรเทืองทิพย์ ด.ช.ธราเทพ  บรรเทืองทิพย์   เจา้หนา้ท่ี

703 16142 นายนพดล  พลลิพงั ด.ช.นคัวตั  พลลิพงั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

704 16153 นายมงักร  แกว้พรม นายธนภูมิ  แกว้พรม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

705 16178 นายมานพ  งอยจนัทร์ศรี นายธีรภทัร  งอยจนัทร์ศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

706 16188 นายภคัพงษ ์ จนัทร์น่ิม ด.ญ.วิชญาดา  จนัทร์น่ิม   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

707 16192 นางสายสุดใจ  ชุนเชาวฤทธ์ิ นายยศยสุ  ชุนเชาวฤทธ์ิ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

708 16242 นายสุทธิชยั  ทองประเสริฐ นายศิริชยั  ทองประเสริฐ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

709 16254 น.ส.ณัฐวรรณ  เปาริก ด.ญ.ณิชมน ยอดนิล   ทสจ.พระนครศรีอยธุยา

710 16285 นายสมเกียรติ  โอภาส ด.ญ.กิตติธิดา  โอภาส   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

711 16295 น.ส.ปรารถนา  ฤทธ์ิเดช ด.ช.ปลอดภยั  โอสถ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

712 16311 นายกฤษชนะ  นิสสะ นายภฤศ  นิสสะ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

713 16316 น.ส.นงลกัษณ์  เอ่ียมศรี นายทรงยศ คาํภกัดี   ทสจ.พระนครศรีอยธุยา

714 16327 นายบรรจบ  เสือเหลือง ด.ญ.พิมพพ์จี  เสือเหลือง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

715 16374 นายไสว  คาํดี น.ส.ธนพร  คาํดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

716 16383 นายนครสวรรค ์ ศรีไสย์ น.ส.ศุภิสรา  ศรีไสย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

717 16384 นายไพศาล  เทียมยม น.ส.ชนากานต ์ เทียมยม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

718 16387 นางประทิน  เมฆอากาศ ด.ช.ดนยัภทัร เมฆอากาศ   ทสจ.ชุมพร

719 16391 นายนิรันดร  โพธ์ิกระจ่าง ด.ญ.ชลีวรรณ  โพธ์ิกระจ่าง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

720 16403 นายนพดล  กองอยู่ นายภูวดล  กองอยู่   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

721 16443 นายเลิศฤทธ์ิ  กาบบวั น.ส.ภคัจีรา  กาบบวั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

722 16455 นายขจร  บุษบงก์ น.ส.นิปัทม ์ บุษบงก์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

723 16456 นายณฐัธนชยั  ใจหลกั น.ส.นนัทธ์นนชั  ใจหลกั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

724 16460 นายประยทุธ  จิตรกลาง ด.ญ.ใจพร หินเมืองเก่า   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

725 16476 นายชนาธิป  ทิพลือชา นายกนัตธรณ์  ทิพลือชา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

726 16479 นายรัตนชยั  เขยชยั ด.ช.กอบกาญจน์  เขยชยั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

727 16490 นายสกล  ศรีเงิน ด.ญ.ปารีชาติ  ศรีเงิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

728 16493 น.ส.สรินญา  ศรีทอง ด.ญ.สิรินดา  ภมรพล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

729 16502 นายวิเชียร  ทิพยภ์กัดี ด.ช.ธีรภทัร  ทิพยภ์กัดี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

730 16503 นายประภสัร์  ทองเตม็ น.ส.โสภิดา  ทองเตม็   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

731 16507 นางเขม็มิกา  บุราณรักษ์ ด.ญ.กนกอร คงโนนกอก   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

732 16512 นายสมสนัต ์ บุญเกษม นายสิทธิพงษ ์ บุญเกษม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

733 16540 นายถวิล  สาดคลา้ นายทกัษด์นยั  สาดคลา้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)
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734 16550 นายศิวณัฐ  ส่ีเหรียญนอ้ย นายธิติสรณ์  ส่ีเหรียญนอ้ย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

735 16551 นายบุญเหลือ  โกยทรัพยม์า ด.ญ.จิดาภา  โกยทรัพยม์า   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

736 16554 นายสมใจ  สวดสม น.ส.ศิริลกัษณ์ สวดสม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

737 16560 นายสมหมาย  มีสี น.ส.สุรัสวดี  มีสี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

738 16567 นางปราณี  นาคชาํนาญ น.ส.กมลชนก  นาคชาํนาญ   ทสจ.นครศรีธรรมราช

739 16582 นายสุพรรณ  คาํภูษา ด.ญ.พรรนิดา  คาํภูษา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

740 16603 นางผ่องศรี  ช่วยจนัทร์ นายกฤษฎา  ช่วยจนัทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

741 16610 นายวิเชียร  ขาํสระนอ้ย ด.ญ.วรัญญา  ขาํสระนอ้ย   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

742 16613 นายกิตติ  ศกัด์ิคะทศัน์ ด.ญ.ณัฐชนก  ศกัด์ิคะทศัน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

743 16621 นายอาคเนย ์ เป็นใจ ด.ญ.อารีรัตน์  เป็นใจ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

744 16624 นายชรินทร์  เสนอินทร์ ด.ญ.ชฏิลนภสั  เสนอินทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

745 16631 นายฐนพงษ ์ ปุรินทราภิบาล น.ส.ลลิตา  ปุรินทราภิบาล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ลาํปาง)

746 16632 นางกชพรรณ  สุภาพ ด.ญ.ภาวินี  รัตนวีระพนัธุ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

747 16641 นางอจัฉรา  เหมือนประสงค์ นายธีรภทัร์  เหมือนประสงค์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

748 16651 นายสุภาพ  ฦาชา ด.ช.ธิติภูมิ  ฦาชา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

749 16676 นายณรงค ์ พุ่มพวง นายพลพนา  พุ่มพวง   ทสจ.สุโขทยั

750 16684 นายสายชล  เคหะฐาน ด.ช.เหมรัศม์ิ  เคหะฐาน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

751 16685 นางมาลยัพร  ตาเสน ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ตาเสน   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

752 16694 นายวรวิทย ์ โกกิลารัตน์ ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ  โกกิลารัตน์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

753 16722 นายอีสา  หลงสลาํ ด.ช.อลงกรณ์  หลงสลาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

754 16732 นายสมโภชน์  ดวงจนัทราศิริ ด.ญ.ธญัชนก  ดวงจนัทราศิริ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

755 16744 นายศิริพงษ ์ คลา้ยอุดม นายชุติพนัธุ์  คลา้ยอุดม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

756 16750 นายนิกร  สุวรรณการณ์ นายวาย ุ สุวรรณการณ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

757 16791 นายสมใจ  อินทร์เอียด น.ส.ธนิษฐา  อินทร์เอียด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

758 16792 นางเบ็ญจมาศ  สีคาํอินทร์ ด.ช.วรกร  สีคาํอินทร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

759 16802 นายพนูสวสัด์ิ  ภทัรอนนัตนพ นายภวตั  ภทัรอนนัตนพ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

760 16811 นางแสงเพียร  พิริยะวฒัน์ นายปรานต ์ พิริยะวฒัน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

761 16812 นางสุรีรัตน์  วรรณหงษ์ นายชินวฒัน์ พรมมา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

762 16813 นางวรรทนา  เสวกวงั ด.ช.ธนวินท ์ เสวกวงั   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

763 16820 นางวาสนา  มณีใหม่ ด.ช.ปิยะ  สงัสมศกัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

764 16844 นายเมธินทร์  กาวิเต นายศิวกร  กาวิเต   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

765 16851 นายประธาน  ทองป่ิน นายเกียรติพงษ ์ ทองป่ิน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

766 16858 นายอนุพงศ ์ กาบจนัทร์ นายไกรวิชญ ์ กาบจนัทร์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

767 16887 นางอรทยั  เมฆฉาย น.ส.อญัชิสา  เมฆฉาย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

768 16939 นายวีระชยั  ข่ายสุวรรณ์ ด.ญ.รดา  ข่ายสุวรรณ์   เจา้หนา้ท่ี

769 16967 นายยงยทุธ  จนัทร์แกว้ น.ส.ภณัฑิลา  จนัทร์แกว้   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

770 17024 นายพนัธ์  สจัจโภชน์ นายภาณุพงศ ์ สจัจโภชน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

771 17041 นางนิตยา  ทพัพะรังสี ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  ทพัพะรังสี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

772 17044 นางสุนิตษา  เลิศลกัษณ์ปรีชา ด.ช.ปรมตัถ ์ เลิศลกัษณ์ปรีชา   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

773 17077 นายสมหวงั  ไชยศรี น.ส.วีรยา  ไชยศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

774 17094 นายณฐัชาติ  วิศิษฎสิ์น นายธนชัพร  วิศิษฎสิ์น   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)
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775 17101 นายคมสนัต ์ วิสิทธิสาตร์ นายกมัปนาท  วิสิทธิสาตร์   ทสจ.น่าน

776 17106 นางสุชาดา  กาอา้ย ด.ญ.วรัญญา  กาอา้ย   ทสจ.มุกดาหาร

777 17108 นางปริญญา  บุญส่ง ด.ช.พลภทัร  พุ่มพวง   ทสจ.สุโขทยั

778 17113 นางหทัยา  ล่ิมวงศ์ ด.ช.ธชัพิศิษฐ์  ล่ิมวงศ์   ทสจ.นครศรีธรรมราช

779 17114 นางกชพรรณ  วงศแ์กว้ ด.ช.นภสัดล  วงศแ์กว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

780 17116 นางศิราณี  ดอนจกัร์ น.ส.ณัฎฐาเนตร ศรีวรรณ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ลูกจา้ง)

781 17117 นางจิรัฎฐ์  ปรานตป์ระสิทธ์ิ นายธิติพทัธ์  ปรานตป์ระสิทธ์ิ   ทสจ.ประจวบคีรีขนัธ์

782 17119 น.ส.สุดารัตน์  เกาลวณิชย์ ด.ญ.สิราวรรณ  เกาลวณิชย์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

783 17124 นายสมคิด  อุตรนคร นายนิพิฐพนธ์  อุตรนคร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

784 17130 ส.ต.อ.(ญ)ณัฐชยา  คมขาํ ด.ช.ธนธชั รักษาสตัย์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

785 17137 น.ส.ณภทัร  ศรีสุพรรณ ด.ช.สิรวิชญ ์พรหมศรีโรจน์   ทสจ.พิจิตร

786 17141 นางชุติมณฑน์  อินทอง ด.ช.นนัทวฒัน์  อินทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

787 17147 นายเสน่ห์  แสนมูล น.ส.ชิฏาภรณ์  แสนมูล   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

788 17148 นายศุภสิทธ์ิ  ชุนเชาวฤทธ์ิ นายพศิน  ชุนเชาวฤทธ์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

789 17156 นางเปรมจิตต ์ สุวรรณบงกช น.ส.ศุภิสรา  สุวรรณบงกช   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

790 17158 นางช่อฟ้า  โนนทนวงษ์ นายมานนท ์ โนนทนวงษ์   ทสจ.ขอนแก่น

791 17181 นางสุวะรี  พรมทอง น.ส.ษมาวจี  ศรีสุระ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

792 17226 น.ส.เบญจรัตน์  สุวรรณศรี ด.ช.ภวินทร์  สุวรรณศรี   ทสจ.น่าน

793 17228 นายจงพิพฒัน์  อุทรักษ์ ด.ญ.ธวลัรัตน์  อุทรักษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

794 17231 นายปรพชัร  ประมาณ ด.ช.พชัรนนัท ์ ประมาณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

795 17232 นายพสวตัน์  โชติวตัพงษช์ยั ด.ญ.ศศิศวสั  โชติวตัพงษช์ยั   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบุรี)

796 17240 นายอาํนาจ  ใจมอย นายรัชชานนท ์ ใจมอย   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

797 17252 นายปราการ  แปงกลาง ด.ช.นวกร  แปงกลาง   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

798 17260 นางอุบล  บุพพณัหสมยั นายจิณณวตัร  บุพพณัหสมยั   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

799 17262 นายนพพร  เครือสิงห์แกว้ น.ส.ณัฎฐธิดา  เครือสิงห์แกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

800 17271 นางจิตติมา  ธาราภูมิ เรืองเร่ือ ด.ญ.พชัรวไลย ์เรืองเร่ือ   ทสจ.นนทบุรี

801 17275 นายพิสิฐ  เนาวรัตน์ ด.ญ.ภทัรนิดา  เนาวรัตน์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

802 17284 นางกาํไร  ประมาณ ด.ช.พิชญวชัร  ประมาณ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

803 17293 นางนิภา  ศุภชยัวฒันา ด.ญ.พิมพล์ภสั  ศุภชยัวฒันา   ทสจ.พระนครศรีอยธุยา

804 17297 นางศิริวรรณ  ทบัสุวรรณ น.ส.เพียงระวี  ชุ่มพาลี   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

805 17312 น.ส.กาญจนา  ศรเทียน ด.ช.พอเพียง  ม่ิงกล่ิน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

806 17318 น.ส.ไพรินทร์  วรรณก้ี นายธรเทพ มณีอินทร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

807 17332 นางสุชิตา  บุญยอด ด.ช.ดนยัภทัร  บุญยอด   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

808 17335 นางสุดารัตน์  อามระดิษฐ์ ด.ช.อนรรฆ  อามระดิษฐ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

809 17344 นายเทวรักษ ์ ยอดวงศ์ นายภูเบศวร์  ยอดวงศ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

810 17368 นางสิริมาส  ชาญศรีเจริญพร ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ชาญศรีเจริญพร   ทสจ.สิงห์บุรี

811 17370 นางจีรพร  อ ํ่าอยู่ ด.ญ.อรรัมภา  อ ํ่าอยู่   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

812 17374 นางพรทิพย ์ บาลี ด.ช.ณัฐพชัญ ์ สุวรรณศรี   ทสจ.สุโขทยั

813 17395 นายณฐัวุฒิ  บุตรดี ด.ช.ณัฐพชัร์  บุตรดี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

814 17414 น.ส.พลูศรี  จนัทร์คล่ี ด.ญ.สิริกร  สวนานนท์   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

815 17415 น.ส.พชัราภรณ์  เยาวสุต ด.ช.ธนยศ เถาสุวรรณ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)
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816 17428 นายอดิศร  สุวรรณศรี ด.ช.ภูมิรพี  สุวรรณศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

817 17432 นางสุจิตรา  อ่อนหวาน ด.ช.กาณท ์ อ่อนหวาน   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

818 17434 นางกรสิริ  กนัทะวงั นายพสักร  ศรีนอง   กรมควบคุมมลพิษ

819 17444 นายนิพนธ์  เขม็นาค น.ส.กลัยรัตน์  เขม็นาค   ทสจ.นครนายก

820 17464 นายอภินนัท ์ ขนัธิราช ด.ญ.ปาณิสรา  ขนัธิราช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

821 17472 นายภกัดี  แยม้มยาสุจริต ด.ช.ธนพชัร์  แยม้มยาสุจริต   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

822 17474 น.ส.นทัธ์หทยั  อุปัชฌาย์ น.ส.นนัทิชา  อุปัชฌาย์   ทสจ.สกลนคร

823 17489 นางทิพวรรณ  เสนาพิทกัษ์ นายจิรทีปต ์ เสนาพิทกัษ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

824 17499 นายสุชาติ  สว่างอารียรั์กษ์ นายภควตั  สว่างอารียรั์กษ์   สมาชิกเกษียณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

825 17505 น.ส.ภาวิณี  แกว้ตาทิพย์ ด.ช.ณภดล  แกว้ตาทิพย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

826 17534 นางองคจ์นัทร์  ภาสดา ด.ช.วุทธิพฒัน์  ภาสดา   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

827 17536 น.ส.ฟองแกว้  พลูสวสัด์ิ ด.ญ.อจัฉราภรณ์  กรีธาธร   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

828 17537 น.ส.ภาราตรี  จนัทร์มาลา ด.ช.พลกฤต  วงศปั์น   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

829 17542 นางสายใจ  ผุดผอ่ง นายชิตพล  ผดุผ่อง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

830 17544 นายศกัด์ิชยั  โปร่งพนัธ์ นายฉตัรชยั  โปร่งพนัธ์   ทสจ.ภูเก็ต

831 17546 น.ส.สุพรรณี  จารุสิริวรรณกุล ด.ญ.อกัษิกา  นาํคิด   ทสจ.สมุทรสงคราม

832 17555 นายธเรศ  สมณะ นายนพรัตน์  สมณะ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

833 17560 นายพงษศ์กัด์ิ  ปาสาบุตร ด.ช.วชัรพงษ ์ ปาสาบุตร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

834 17562 นางตอยีบ๊ะ  บุญยาวีร์ ด.ญ.อุมมุอยัมญั  บุญยาวีร์   ทสจ.ยะลา

835 17563 นางอุมาพร  แจ่มใส ด.ช.จีรพสั  แจ่มใส   ทสจ.สงขลา

836 17569 นายนพชยั  ส่งเสียง ด.ญ.กนัยกร  ส่งเสียง   ทสจ.กาญจนบุรี

837 17573 นางศรีอรุณ  สุขเจริญ นายกฤตนนท ์ สุขเจริญ   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

838 17577 นางรุ่งทิพย ์ คาํมะลุน น.ส.พชัริญา  คาํมะลุน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

839 17587 นายธณัฐกรณ์  พองาม ด.ช.ปภาวิน  พองาม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

840 17596 น.ส.ชมภูนุช  พิมพท์อง นายธีรภทัร์ กระแสร์ชล   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

841 17597 นายมนตช์ยั  จนัทร์ศิริ ด.ญ.ณิชมน  จนัทร์ศิริ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

842 17624 น.ส.วิชชุกรณ์  นิยมผล ด.ช.ธาวิน  นิยมผล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

843 17625 นางศิรประภา  คาํใบ ด.ญ.ศิรภสัสร  คาํใบ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

844 17626 นางสุจินต ์ พนัสถา ด.ญ.จนัตร์ดา  พนัสถา   ทสจ.แพร่

845 17629 น.ส.ธนัยนนัท ์ ยงัเจริญ ด.ญ.ณัฎฐณิชา  วุฒิวงค์   ทสจ.นครนายก

846 17632 นางอโนชา  ไชยภกัดี ด.ช.กฤชนนท ์ ไชยภกัดี   ทสจ.สุรินทร์

847 17638 นายนาวี  ศิลป์สุภากุล ด.ญ.ปาจาวีย ์ ศิลป์สุภากุล   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

848 17641 นายมนูญ  ธรรมโรจน์ ด.ช.ศุภพงศ ์ธรรมโรจน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

849 17643 นายทรงพล  โพนทา ด.ช.ภสัสกร  โพนทา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

850 17659 นางสุพรรณี  ป้องศรี ด.ญ.บุณยาพร  ป้องศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

851 17664 นายสุระชยั  ภาสดา ด.ช.วรินทร  ภาสดา   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

852 17666 นายมานิต  ธนะวงศ์ น.ส.สุพิชฌาย ์ ธนะวงศ์   ทสจ.น่าน

853 17671 น.ส.ติยาภรณ์  มัง่มี ด.ญ.ญฐัธิดา  มัง่มี   ทสจ.สระแกว้

854 17707 น.ส.ระวิพรรณ  จินดาดวง ด.ช.ศิรศีลล ์ จนัทรพิมล   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

855 17710 นายเกียรติศกัด์ิ  วงัวล ด.ญ.พิชญภ์ณิตา  วงัวล   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

856 17714 นางจรรฑณา  โพธิแท่น นายกฤธภธั  โพธิแท่น   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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857 17724 น.ส.อคัรภา  เออไชยา ด.ญ.บุญญิสา พิลารักษ์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

858 17726 นายศุภพงศ ์ บุณยเกียรติ นายธีทตั  บุณยเกียรติ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

859 17738 นายสุวรรณ  ทะวะดี น.ส.เพญ็นภา  ทะวะดี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

860 17744 น.ส.นพพร  กลัน่สี ด.ญ.ฐิติชญา ลิขิตานุภาพ   ทสจ.สมุทรสาคร

861 17752 น.ส.รัชนีย ์ แสวงการ ด.ญ.กญัญาพชัร  แสวงการ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

862 17756 นางกนกวรรณ  พลูสวสัด์ิ น.ส.วิภาดา  พูลสวสัด์ิ   ทสจ.ยโสธร

863 17763 นายณฐัวฒัก ์ ฤทธ์ิเรืองนาม ด.ญ.ธฤตวนั  ฤทธ์ิเรืองนาม   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

864 17768 นางเบญจมาศ  ยกฤทธ์ิ นายกอ้งภพ  ยกฤทธ์ิ   ทสจ.นครนายก

865 17771 นางรัตนพร  สิทธิกุลนนัท์ ด.ช.ชีระวิทย ์ สิทธิกุลนนัท์   เจา้หนา้ท่ี

866 17773 นางธนภรณ์  ขวญัคง ด.ญ.ปุญญิสา  ขวญัคง   ทสจ.สงขลา

867 17778 น.ส.ขวญัใจ  จนัที ด.ช.พลู  จนัที   ทสจ.อุทยัธานี

868 17781 นายวิโรจน์  ชาญเชิงพานิช น.ส.ศุภิสรา  ชาญเชิงพานิช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

869 17791 นางณัฏฐา  มีเพียร ด.ช.พงศณัฏ มีเพียร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

870 17804 นายวีรศกัด์ิ  ฉลอม นายกิตติเชษฐ์ ฉลอม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

871 17807 นายธีรภทัร  ประยรูสิทธิ น.ส.สิริภาพร  ประยรูสิทธิ   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

872 17819 นายพฒันา  เกตุชยัโกศล ด.ญ.ปัณณพฒัน์  เกตุชยัโกศล   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3

873 17830 น.ส.เกศกาญจน์  พลนัการ ด.ช.พรรษชล พกุกะเวส   ทสจ.ระนอง

874 17845 นายยงยทุธ  พนิตองักูร น.ส.นารดา  พนิตองักูร   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

875 17849 น.ส.อมรรัตน์  ศรีนิลพนัธุ์ น.ส.จิรนุช มูลประเสริฐ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

876 17859 นายอุดมศกัด์ิ  สงวนศิริธรรม ด.ญ.ดลดา  สงวนศิริธรรม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

877 17861 นายประสิทธ์ิ  เพียรอนุรักษ์ น.ส.นํ้าฝน  เพียรอนุรักษ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

878 17867 นางสิริวฒันา  กงัวาลเลิศ นายจงภทัร  กงัวานเลิศ   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ลาํปาง)

879 17875 นางชนดัดา  อนูปกิจ ด.ช.ชวิศ อนูปกิจ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

880 17891 นายจรูญ  จนัทวงษา นายจตุพร  จนัทวงษา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

881 17902 นายสมเดช  คงเก้ือ น.ส.ศศิประภา  คงเก้ือ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ล)

882 17903 นางกรรณิการ์  นพรัตน์ ด.ช.ณภทัร  นพรัตน์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

883 17904 นายวีระบูลย ์ ทรงทรัพย์ ด.ญ.ณัฐชานนัท ์ ทรงทรัพย์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

884 17916 นางพสัรา  กาญจนะวีระ นายกอ้งภพ  กาญจนะวีระ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

885 17930 นางพรทิพย ์ นาควิโรจน์ ด.ช.ปณธีร์  นาควิโรจน์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

886 17935 นายอิศรา  ล่ิมวงศ์ ด.ช.ศิริณัฏฐ์  ล่ิมวงศ์   ทสจ.นครศรีธรรมราช

887 17943 น.ส.สุมาลี  วิเชียรพงษ์ ด.ช.กณัฑภทัร  วิเชียรพงษ์   ทสจ.ชลบุรี

888 17956 น.ส.พิกุลแกว้  แนมพลกรัง ด.ญ.พิริศา  แสงฉวี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

889 17957 น.ส.อรุณี  แสงหยงั ด.ญ.กญัญารัตน์ สีสวดั   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

890 17958 นางพจนีย ์ จนัทร์ศิริ ด.ช.บรรณวิชญ ์ จนัทร์ศิริ   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12

891 17988 นางสุกญัญา  ใจปิติ นายพิชยัภูษิต  ใจปิติ   ทสจ.อุดรธานี

892 17998 นายสิชล  เสือปรางค์ ด.ช.ปรัตถกร  เสือปรางค์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

893 18011 นายสุพดั  จนัทร์ตะ๊ น.ส.จิราพร จนัทร์ตะ๊   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

894 18016 นางปิยธิดา  แสงอนุรักษ์ ด.ช.พชร  แสงอนุรักษ์   ทสจ.น่าน

895 18024 นายเผดิม  เขม็ประดบั นายบุลกิต  เขม็ประดบั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

896 18025 นางมาริษา  เอ่ียมพ่วง ด.ญ.รุ้งลาวลัย ์ เอ่ียมพว่ง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

897 18026 นางประไพพรรณ  ไพศาลศกัด์ิ ด.ช.วรมนัต ์ ไพศาลศกัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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898 18049 น.ส.ดวงจนัทร์  แสนคาํ ด.ญ.สุธาสินี  แสนประกอบ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

899 18060 นายเจนวิทย ์ วงษศ์านูน นายวงษวิ์ทย ์ วงษศ์านูน   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

900 18061 นางจินดารัตน์  เรืองโชติวิทย์ นายณฐัชนน  เรืองโชติวิทย์   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

901 18084 นางวรินทร  ทบัเคลียว นายเจตพล  ทบัเคลียว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

902 18085 นางนิชาภา  ดอกอินทร์ น.ส.นชัชา  ดอกอินทร์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

903 18092 น.ส.อารีรัตน์  หาดกระโทก น.ส.อารียา  เกษสุริยงค์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

904 18093 นางนฤมล  อินทร์จนัทร์ นายธีรนพ  อินทร์จนัทร์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

905 18094 นายอาคม  ศรีเชียง ด.ญ.กะชามาศ  ศรีเชียง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ลูกจา้ง)

906 18098 น.ส.ลดัดา  พลูผล ด.ช.จิรเดช  ทองประจกัษ์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ลูกจา้ง)

907 18105 นายศิริวฒัน์  แสงฉวี ด.ช.ภูชิต  แสงฉวี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

908 18119 นายบาํรุงรัตน์  พลอยดาํ ด.ช.ธนเดช  พลอยดาํ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

909 18122 นางสุดา  กอนินยั ด.ญ.สุประวีณ์  กอนินยั   ทสจ.ศรีสะเกษ

910 18129 นายทตัพงษ ์ ธาราสุข นายพิภูษณะ  ธาราสุข   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

911 18131 นายศราวุธ  เข่ือนแข นายปกร  เข่ือนแข   ทสจ.สิงห์บุรี

912 18132 น.ส.สาวิตรี  รอดสี ด.ช.ชนกชนม ์ รอดสี   ทสจ.แพร่

913 18162 นางพรพิมล  โตะ๊ทอง นายศุภณัฐ  โตะ๊ทอง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

914 18172 น.ส.ศุภญา  ทองเช้ือ ด.ญ.สิริกร  เพง็พนัธ์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

915 18177 นายศุภกร  แสงส่อง น.ส.นริศรา เสียงหวาน   ทสจ.ศรีสะเกษ

916 18183 น.ส.วิชิตา  วาสนา ด.ช.ณัฎฐชยั สิงห์สุวรรณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

917 18185 นางลาํพนู  ขาํยิ่งเกิด ด.ญ.พิชชาภทัร์  ขาํยิ่งเกิด   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

918 18189 น.ส.พรพิมล  แสนเหลา ด.ช.ภูเมศ ทนัวงษา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

919 18191 น.ส.ฐิตารีย ์ รฐาศุขนิธิดิษยา ด.ญ.ณัฐฐารีย ์ รฐาศุขนิธิดิษยา   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

920 18192 น.ส.ประภาศรี  โกมลสิงห์ ด.ช.ธนกฤต หร่ังบุญลือ   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

921 18196 น.ส.นิตยา  ลากะรินทร์ ด.ญ.พรวรินทร์ ปัญโญ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

922 18197 น.ส.วราภรณ์  อิเพช็ร์ ด.ญ.สุภสัสรา  ฉตัรทอง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

923 18201 น.ส.สุวิมล  มีมานะ ด.ช.จิรทีปต ์ มีมานะ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

924 18205 น.ส.ชลลดา  ขาํพะเนาว์ ด.ช.ฐิติวฒัน์  ฉํ่าชก   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

925 18229 นางรุ่งทิพย ์ ถาวงษก์ลาง น.ส.ศริญญา  ถาวงษก์ลาง   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10

926 18241 น.ส.วรินธา  วศินะเมฆินทร์ ด.ช.ชิษณุพงษ ์รัตนสุวรรณ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

927 18262 นางกาญจนา  ระวิวรรณ ด.ช.ปภงักร  ระวิวรรณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

928 18300 น.ส.สุภาภรณ์  พลเยี่ยม ด.ช.ศุภวิชญ ์ พลเยี่ยม   ทสจ.ยโสธร

929 18301 น.ส.นพมาศ  สุใจคาํ ด.ช.ภูธฤต  ธีระเชาวน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

930 18326 นายกิตติศกัด์ิ  สมศรี ด.ญ.ธรัญญา  สมศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

931 18364 นายประยงค ์ อินทรสนัต์ิ ด.ช.พีรภาส  อินทรสนัต์ิ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ลูกจา้ง)

932 18368 นายคงศกัด์ิ  สร้อยเสนา ด.ญ.ปภชันนัท ์ สร้อยเสนา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

933 18370 นางจิราพร  ศิริสุวรรณพงศ์ ด.ช.ปุณณภทัร  ศิริสุวรรณพงศ์   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

934 18373 นางวิภาวรรณ  บุญประเสริฐ ด.ช.ปฎิภาณ  บุญประเสริฐ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

935 18377 น.ส.อรัญยา  จงกล ด.ญ.เมวรินทร์  สุขจนัทร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

936 18392 น.ส.จิราวรรณ  บุตรทอง ด.ญ.สาริสา  สุขเกษม   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

937 18396 นางทาริกา  ธุดงค์ ด.ญ.กฤติมา  ธุดงค์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

938 18416 นายทนงศกัด์ิ  อนุไวยา ด.ช.ทีฆาภตั  อนุไวยา   ทสจ.ภูเก็ต
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939 18435 นางวนิดา  วิศิษฎว์รากร ด.ช.ปัณณวิชญ ์ วิศิษฎว์รากร   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

940 18449 น.ส.สายฝน  สว่างจิต ด.ญ.ผิงดาว  คณะชาติ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

941 18457 นางวณฐัฌา  ยอดราช ด.ช.นิวณฐั  อุทยัรังสี   ทสจ.พทัลุง

942 18469 น.ส.วลยัภรณ์  เทพวงษ์ ด.ช.ศิวกร  กอสนาน   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

943 18470 นายโชคชยั  สมนึก ด.ญ.กญัจน์ปนิดา  สมนึก   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

944 18477 น.ส.อรวรรณ์  ปินะสุ ด.ญ.พิชญธิดา  รัตนชมภู   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

945 18485 น.ส.เบญญาภา  ศรีอะรัญ ด.ช.วทญัํู ข่มอาวุธ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

946 18509 นายรัชศกัด์ิ  เผ่าวงศา ด.ญ.นภคั  เผ่าวงศา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

947 18512 นางอรอุมา  เภตรา ด.ช.ธีรศานต ์ เภตรา   ทสจ.ลพบุรี

948 18514 นางเดือนฉาย  วงศป์ระชา น.ส.เกวลิน  ประทุมรัตน์   ทสจ.นครศรีธรรมราช

949 18515 นางลกัษมี  นาหว่าน นายกฤตกร  นาหว่าน   ทสจ.สกลนคร

950 18516 น.ส.เหมวรรณ  ไกรนุกูล ด.ช.ฐปนนท ์มจัฉาแขวง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

951 18523 นางกนกอร  ผลหาญ ด.ญ.นนัทิยา  ผลหาญ   ทสจ.ชยันาท

952 18529 นายพิทกัษ ์ แยม้มยาสุจริต ด.ช.ทกัษลกัษณ์  แยม้มยาสุจริต   ทสจ.กระบ่ี

953 18541 น.ส.ศุภลกัษณ์  ประจนัทร์ ด.ญ.ขวญัขา้ว  พรกุลประสิทธ์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

954 18543 นายนภดล  สอนศรี น.ส.ญานิศา  สอนศรี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

955 18555 นายนที  แมตหก ด.ช.ณฐนนท ์ แมตหก   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

956 18559 นางสมใจ  ศรีใส นายกษิด์ิเดช  นรนิล   ทสจ.ปราจีนบุรี

957 18567 นายสมภพ  ลีลานุช ด.ช.ภูภคิน  ลีลานุช   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

958 18572 น.ส.ฉนัทนา  ผิวทอง ด.ญ.ปุณยาพร  เมืองคง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

959 18591 นายภูวิวชั  หิรัญศรี ด.ช.ณัฏฐ์สิทธ์ิ  หิรัญศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

960 18614 น.ส.จนัทร์เพญ็  เกษตรสินธ์ ด.ช.เจษฏา จินะมอย   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

961 18635 น.ส.สุธิดา  วิจารณบุตร ด.ช.พีระ  บุญวนั   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

962 18652 นายจกัรา  ดิษยนนัทน์ น.ส.อภิชญา  ดิษยนนัทน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

963 18654 น.ส.เบญญาภา  อ่อนหวาน ด.ญ.มณธิชา  ง้ิวทอง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

964 18667 น.ส.สลินญา  ม่วงเนย ด.ช.บุณยกร ทองอินทร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

965 18684 น.ส.ศิริพร  เกษมเนตร นายวงศธร  นิลเขตร์   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

966 18698 น.ส.ภาวินี  อริยะกุลวงศ์ ด.ช.ณตฤณ  บูชาเกียรติ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

967 18708 นายเสน่ห์  แกว้สีหมอก นายพงศธร  แกว้สีหมอก   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

968 18711 น.ส.กมลรัตน์  ชูใจ ด.ญ.รมิตา  นาสูงชน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

969 18720 น.ส.สุโรชา  พูลสวสัด์ิ ด.ช.พงศพ์นิต  พลูสวสัด์ิ   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

970 18726 น.ส.แพรวนภา  ศรีสร้อย ด.ช.ศรัณยพ์งศ ์เสรีรักษ์   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาค 9

971 18728 น.ส.มธุรส  ภูเดช ด.ญ.เขมจิรา  นาสมบูรณ์   ทสจ.นครพนม

972 18736 นางพิมนภา  ฐานนนท์ ด.ช.วงศต์ระกูล  สมศรี   ทสจ.แม่ฮ่องสอน

973 18743 นางวาสนา  ระวิวรรณ ด.ญ.เฌอริดา  ระวิวรรณ   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

974 18744 นางณาตยา  ชะเอมสินธุ์ ด.ช.ณัฐวรรธน์  ชะเอมสินธุ์   เจา้หนา้ท่ี

975 18759 นางมนสันนัท ์ แกว้โพธ์ิคาํ ด.ช.สุวิจกัขณ์ แกว้โพธ์ิคาํ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

976 18761 น.ส.พิจิตรา  เกียรติไกรรัตน์ ด.ญ.พิรดา วงษส์วสัด์ิ   กรมควบคุมมลพิษ

977 18762 นางเกวรินทร์  ทิศาเลิศไพศาล น.ส.ธนัยาภทัร์ ทิศาเลิศไพศาล   เจา้หนา้ท่ี

978 18766 นางกมลลกัษณ์  แดงเสนาะ ด.ญ.จิรประภา  เลิศสิริรุ่งโรจน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

979 18780 น.ส.ชุติมา  โพธ์ิเบ้ียว ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา  โพธ์ิเบ้ียว   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน
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980 18781 น.ส.โชติกา  คนัธะรัตน์ ด.ช.ปองภพ  คนัธะรัตน์   ทสจ.ระยอง

981 18791 นายทนงศกัด์ิ  มรกต ด.ช.ทรงเกียร  มรกต   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13(ชลบุรี) ลูกจา้ง

982 18792 นางไกรลาศ  เสนหนู ด.ช.ณัฐวร  เสนหนู   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

983 18798 น.ส.ณัฐพชัร์  วงศห์ล่มแกว้ ด.ช.อรรถพนัธ์  วงศห์ล่มแกว้   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

984 18801 นายปานศกัด์ิ  ชินพรมราช ด.ช.ธรรมทศัน์  ชินพรมราช   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

985 18809 น.ส.กาญจนา  เหมืองทอง ด.ญ.พทัธนนัท ์ไกรสมจิตร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

986 18819 นางธนพร  อุ่นแกว้ นายธนวฒัน์  อุ่นแกว้   ทสจ.มุกดาหาร

987 18821 น.ส.ภาวิณี  เรือนแกว้ ด.ญ.อธิชา จายป่าตาล   ทสจ.ระยอง

988 18827 นายจีรัชญพ์ฒัน์  หม่อมงาม นายภทัรเดช  หม่อมงาม   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

989 18846 นางนิตยา  เอ่ียมศรี น.ส.ศุภอร  เอ่ียมศรี   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

990 18854 น.ส.ชนาลยั  ใจปัน ด.ช.รัฐภูมิ  สุขสวสัด์ิ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

991 18857 น.ส.วานิช  สาวาโย ด.ญ.พรรณภสัสา สมสกุล   กรมควบคุมมลพิษ

992 18866 นางวิไลลกัษณ์  ผิวแดง ด.ช.วิธวินท ์ ผิวแดง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

993 18872 น.ส.พนิดา  สมานชาติ ด.ญ.ปัณนิดา จงโยธา   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

994 18875 น.ส.วิลาวลัย ์ อนุขนุ นายปรเมนท ์โอ่งหล่าย   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

995 18887 น.ส.พิมพารัตน์  เปลรินทร์ ด.ช.เนติธร  ซ้ึงเจริญ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

996 18910 นายนพดล  อินทร์สญัจ์ นายชญานิน  อินทร์สญัจ์   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1(เชียงใหม่) ลูกจา้ง

997 18912 นางดวงภรณ์  วิเศษวงษา ด.ช.อรรฆยพงศ ์ วิเศษวงษา   ทสจ.ชยันาท

998 18913 นายจิรพนัธุ์  ทาํไธสง ด.ช.นวพรรษ  ทาํไธสง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

999 18915 น.ส.จุฑารัตน์  สิริเลาหวฒันกุล ด.ญ.กญักร คาํจนัแกว้   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

1000 18925 นางนงคราญ  มีโฉมงาม ด.ช.สุทิวสั  มีโฉมงาม   ทสจ.สุพรรณบุรี

1001 18929 นายพนธกร  เอกสุธรรม ด.ช.ภูริช  เอกสุธรรม   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1(เชียงใหม่)

1002 18937 นางหทยัรัตน์  ไอยรากาญจนกุล ด.ญ.ณัฐฑิตา  ไอยรากาญจนกุล   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

1003 18966 น.ส.ชูจิตร  แสงพงศช์วาล ด.ช.ธีร์จุฑา สิทธิสระดู่   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7

1004 18975 นางกญัพชัร์  โก่งเกษร ด.ช.ณัฐพชัร์  โก่งเกษร   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

1005 18999 นายพีระ  พนัธุ์พิจิตร น.ส.ชนิกานต ์ พนัธุ์พิจิตร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1006 19028 นายกณัฑพ์งษ ์ ดวงสินกุลศกัด์ิ ด.ช.กนัตก์วิน  ดวงสินกุลศกัด์ิ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

1007 19036 นางปภาวรินท ์ เหล่าสกุลศิริ น.ส.ธนัยธรณ์  เหล่าสกุลศิริ   ทสจ.มหาสารคาม

1008 19055 นายโกสิน  ชาญสุข ด.ญ.กญัญาภรณ์  ชาญสุข   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

1009 19082 นางสุภามาศ  ใจซ่ือ น.ส.โศจิรัตน์  ใจซ่ือ   ทสจ.พะเยา

1010 19111 น.ส.วิสมบติั  ตาลประดิษฐ์ ด.ญ.วริศรา  คาํแสน   ทสจ.บึงกาฬ

1011 19141 นายเสน่ห์  ศรีจนัทร์ดร น.ส.รชสักมล  ศรีจนัทร์ดร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1012 19146 น.ส.อุบลรัตน์  ใจแกว้ ด.ช.ธีร์ธนญักร  ประเสริฐ   ทสจ.สกลนคร

1013 19151 นางวนิดา  ทองนุช ด.ญ.วลยัพรรณ  ทองนุช   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1014 19172 น.ส.เกศินี  กิติกุศล ด.ช.รัชชานนท ์ ดีมุงคุณวตัร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1015 19179 นางสนทญา  ผุดผอ่ง ด.ญ.พิชญา  ผุดผ่อง   ทสจ.สงขลา

1016 19184 นายกฤษณะ  ขณะรัตน์ น.ส.โชติกา  ขณะรัตน์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

1017 19193 น.ส.ปรีดาภรณ์  คาํที ด.ญ.อภิชญา ม่วงคราม   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

1018 19196 นางลดา  โพธ์ินิล ด.ช.สรนนัท ์ โพธ์ินิล   ทสจ.หนองคาย

1019 19220 นายจิรภทัร  กนัธิยาใจ น.ส.นภสัวรรณ  กนัธิยาใจ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

1020 19228 นางเพญ็จนัทร์  ดีบุกกรรม นายนนท ์ ยิง่คง   ทสจ.ภูเก็ต
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1021 19242 นายโปร่ง  สูงศกัด์ิ ด.ช.ปลายฟ้า  สูงศกัด์ิ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1022 19246 นางวรรวิษา  ลาภผล ด.ญ.รัตติกาล  ลาภผล   ทสจ.ชุมพร

1023 19259 นางปัทมา  ดอกมะขาม ด.ญ.สุทธดา  ดอกมะขาม   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

1024 19260 นางวนิดา  ทองแกว้ ด.ญ.ปพิชญา  ทองแกว้   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

1025 19279 นายสมศกัด์ิ  สมานไทย น.ส.ชนากานต ์ สมานไทย   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

1026 19298 นายภทัรินท ์ แยม้โกสุม น.ส.วิชญภา  แยม้โกสุม   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10

1027 19299 นายพิบูลยเ์ดช  นารอง ด.ช.พงษพศั  นารอง   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ลูกจา้ง)

1028 19304 นายมงคลศกัด์ิ  ลาสา ด.ญ.กมลทิพย ์ ลาสา   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

1029 19307 นางนฐัพร  เพชรชมทรัพย์ ด.ช.ณัฐวฒัน์  เพชรชมทรัพย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

1030 19312 นางสุภาพร  ศรีกะพา ด.ช.ศรุต  ศรีกะพา   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ลูกจา้ง)

1031 19320 น.ส.ธนิดา  เข่ือนเพชร ด.ช.นพวิชญ ์แก่นดี   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1032 19324 นายไล ้ สืบแสง ด.ญ.ณหทยั  สืบแสง   ทสจ.ปราจีนบุรี

1033 19325 นายชยัสิทธิ  ตั้งวฒันากร ด.ญ.ชนิกานต ์ ตั้งวฒันากร   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1034 19365 นายพฒิุพงศ ์ สุรพฤกษ์ นายพีรวิชญ ์ สุรพฤกษ์   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

1035 19369 น.ส.อรอุมา  บุตราศรี น.ส.บวับูชา  เท่ียงพลบั   ทสจ.อุทยัธานี

1036 19370 นายสุวิทย ์ ญารังษี น.ส.ณัฐนรี  ญารังษี   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

1037 19376 นายณฐัพล  โพธ์ิทอง ด.ช.ภูริภทัร  โพธ์ิทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1038 19381 นางวิไลลกัษณ์  สุรพฤกษ์ น.ส.นทัธรมยั  สุรพฤกษ์   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางสาํนกัปลดักระทรวง

1039 19385 นางเมธาวี  ใจการุณ นายธนทั  ใจการุณ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

1040 19418 น.ส.นิภาไล  สวาสด์ิฉตัรภูมิ ด.ญ.อาคิรา  สวาสด์ิฉัตรภูมิ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

1041 19427 น.ส.ภชัรีภคั  พิทกัราษฎร์ นายนวพล ก๋าคาํ   ทสจ.สิงห์บุรี

1042 19428 น.ส.นํ้าทิพย ์ ชูศรี ด.ช.เวลา มหาพณัณาภรณ์   ทสจ.สิงห์บุรี

1043 19454 น.ส.สุพรรณี  พิทกัราษฎร์ ด.ช.ศดาย ุ พทุธรักษา   ทสจ.ฉะเชิงเทรา

1044 19457 นายธนารักษ ์ ต่อสกุล ด.ญ.กชพร  ต่อสกุล   ทสจ.พระนครศรีอยธุยา

1045 19486 น.ส.ดวงพร  ประสพศกัด์ิ ด.ช.คุณานนท ์ ประสพศกัด์ิ   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7

1046 19490 น.ส.กญัญาภคั  คาํเป็งปภาวี ด.ช.ณัฐพสิษฐ์  คาํเป็งปภาวี   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1(เชียงใหม่)

1047 19512 น.ส.อรวรรณ  กา้นบวั ด.ช.ณัฐชนน  นกมัน่   ทสจ.พิจิตร

1048 19562 นายเดชา  ภูบวัเพชร ด.ญ.ณัฐพร  ภูบวัเพชร   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1049 19576 นางอรทยั  สร้อยเสนา ด.ช.ธนกฤต  สร้อยเสนา   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1050 19619 นายสมบูรณ์  ปัญญาพลสกุล ด.ญ.มุทิตา  ปัญญาพลสกุล   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

1051 19646 นายรัตนวชัร์  สุคนัธมาลา ด.ญ.นภสันนัท ์ สุคนัธมาลา   ทสจ.เชียงราย

1052 19647 น.ส.อุมาภรณ์  นิยมไทย น.ส.วิรุณกาญจน์ นิยมไทย   ทสจ.ระนอง

1053 19652 นายพรชยั  วิสุทธาจารย์ นายชลธิศ  วิสุทธาจารย์   ทสจ.ฉะเชิงเทรา

1054 19657 นายเกียรติยศ  บูรณะสัมฤทธ์ิ ด.ญ.กิตติพิชญ ์ บูรณะสมัฤทธ์ิ   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

1055 19672 นายปกาสิต  เสือรอด ด.ช.ปวสิทธ์ิ  เสือรอด   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

1056 19674 นางสุนนัท ์ เงินพุ่ม ด.ช.ธนกรณ์  เงินพุ่ม   ทสจ.ราชบุรี

1057 19682 นายสุภราช  แจง้เขวา้ ด.ญ.ศุภรดา  แจง้เขวา้   ทสจ.จนัทบุรี

1058 19703 น.ส.ณัฐกฤตา  จุย้บุตร ด.ช.ณัทกร  แกว้แสงทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1059 19707 น.ส.สุคนธา  จัน่รัตน์ ด.ช.ธนพนธ์  กนัเฉย   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

1060 19709 น.ส.นิติมา  แพทสูงเนิน ด.ญ.กวินธิดา  นุชเทียน   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

1061 19729 น.ส.มลฤดี  คาํแน่น ด.ญ.ธนนันิษฐา  คาํแน่น   ทสจ.อุบลราชธานี
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1062 19773 นางณัฐกชนนัท ์ อ่ิมเอิบ ด.ญ.ณัฐมล  อ่ิมเอิบ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

1063 19774 นางนิลุบล  นาสมศรี ด.ญ.ปฎิญญา  นาสมศรี   ทสจ.กาฬสินธ์ุ

1064 19777 น.ส.เพญ็นภา  คงธนสารสิทธ์ิ ด.ช.เอกวิทย ์ขนุเสถียร   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

1065 19814 นายพฒันะพงษ ์ จนัทร์คาํ ด.ช.จิตรพฒัน์  จนัทร์คาํ   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ลาํปาง)

1066 19817 น.ส.รพี  รัตนราช ด.ญ.ครองขวญั  รัตนราช   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

1067 19827 นางสุทิศา  นํ้าใจดี ด.ช.ฐิติพงศ ์ นํ้าใจดี   ทสจ.สุพรรณบุรี

1068 19837 นายสุริยา  นาคนชม ด.ช.สหรัถ  นาคนชม   ทสจ.มุกดาหาร

1069 19845 น.ส.แวนวิร์ยา  สร้างตนเอง ด.ช.กนัตธี์รธร  สร้างตนเอง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

1070 19854 นางวรารัตน์  ศรีทอง นายชยงักูร  ศรีทอง   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1071 19860 น.ส.พชัรา  สาคิรินทร์ ด.ช.ชวกร  นาควิสุทธ์ิ   ทสจ.ชยัภูมิ

1072 19877 น.ส.พีรยา  โนนนอก ด.ช.ภูวิศ  ภาชนะวรรณ   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

1073 19924 น.ส.ศิวาพร  มุงคุณคาํชาว ด.ช.กีรติกร สมศกัด์ิ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1074 19931 น.ส.นาถชุดา  ภู่โต น.ส.ธิญาดา  ป้ันจาด   ทสจ.สมุทรสาคร

1075 19964 น.ส.นิลอุบล  ไวปรีชี ด.ช.สิรเสฎฐ์ คุม้แกว้   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

1076 19983 นายทวีศกัด์ิ  เทียมแสน ด.ช.ภาคภูมิ  เทียมแสน   ทสจ.ศรีสะเกษ

1077 19985 นางธนกร  ฮะยิม้ ด.ช.อาชวิน ชุตาภรณ์   ทสจ.สมุทรสาคร

1078 20002 นางปริชาติ  ทัว่ไตรภพ ด.ช.รชต  ทัว่ไตรภพ   ทสจ.ภูเก็ต

1079 20015 น.ส.วิชชุดา  ธานี ด.ช.วรวิทย ์ บวัใหญ่   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

1080 20034 น.ส.อรจิรา  ลา้นเท่ียง ด.ช.ณภทัร ใบเขม็   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1081 20047 น.ส.มณีรัตน์  ศรีชาวนา ด.ญ.ประภาพร  ศรีชาวนา   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

1082 20048 น.ส.หทยัรัตน์  ไชยวงค์ ด.ช.นฤดล กล่ินถนอม   ทสจ.เพชรบุรี

1083 20082 น.ส.พิทยา  ทองเหว่า ด.ช.นพกร  ช่างหลก   ทสจ.จนัทบุรี

1084 20114 นางนฤมล  สีปานมัน่ ด.ช.ณัฐธีร์  สีปานมัน่   กรมควบคุมมลพิษ

1085 20137 นายธีระพจน์  ยิม้เล้ียง ด.ช.พลกฤต  ยิม้เล้ียง   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบุรี)

1086 20147 น.ส.ธิวาภรณ์  วรรณโวหาร ด.ช.จารุกิตต์ิ  ใจดี   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ลาํปาง)

1087 20176 น.ส.กาญจนวรรณ  ชยัศิริ ด.ญ.สิริประภสัสร  ศิริชาเครือ   ทสจ.เชียงราย

1088 20183 น.ส.ปาณิสรา  ภูทอง ด.ช.ภูริทตั  พานเหนือ   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1089 20188 น.ส.พรพรรณ  เชิดชูเผ่าพงศ์ ด.ช.อภิชยั อธิคมานนท์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

1090 20199 นางยพุา  สมณะ ด.ช.ชชัวาลย ์ สมณะ   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

1091 20221 นางหะทญักาญ  เทพทิตย์ ด.ญ.ศลิษา  เทพทิตย์   ทสจ.ราชบุรี

1092 20243 น.ส.ศิริลกัษณ์  ผดัผ่อง ด.ช.ภูวิศ  เพญ็เกิด   ทสจ.เชียงราย

1093 20247 ว่าท่ี ร.ต. (ญ)ทวินนัท ์ ชาติเช้ือ ด.ญ.วิชญานนัท ์ ศาสตรวาหา   ทสจ.ปัตตานี

1094 20251 น.ส.ณิรดา  ตนัสุวรรณ ด.ญ.ภชรธรรม  ตนัสุวรรณ   สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี)

1095 20274 น.ส.หฤทยั  หงษท์อง ด.ช.ศรัณยพงษ ์ ปันเบ้ียว   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

1096 20278 นางกรองทอง  ราชวาณิชย์ ด.ช.กฤษกร  ราชวาณิชย์   สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

1097 20288 นางคณิศร  ฟองเขียว ด.ช.เมธสั  ฟองเขียว   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

1098 20334 นางนริสรา  แจ่มแสงทอง นายธาวิน  แจ่มแสงทอง   สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

1099 20519 นางธญัลกัษณ์  อรรถศาสตร์ศรี นายสุภวฒัน์  อรรถศาสตร์ศรี   กรมทรัพยากรนํ้า
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รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี2562

ประเภท 'ทุนเรียนดี'

ช่วงช้ัน : ประถมศึกษา 250จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ระดับช้ัน: ประถม 1 28จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 12060 นายวิชา  สุวรรณามงักร ด.ญ.สุวิชญา  สุวรรณามงักร 4.00   ทสจ.กาฬสินธุ์

2 15173 นางสุวรรณี  วงษจู์ ด.ญ.สุวพิชญ ์ วงษจู์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

3 15889 นายณฐัวฒัน์  นุย้ศรีราม ด.ญ.ธมนตว์รรณ  นุย้ศรีราม 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

4 16051 นายสงกรานต ์ มีวาสนา ด.ช.วีรวิชญ ์ มีวาสนา 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

5 16055 นางสุณิสา  พรมเดช ด.ช.ณฐวฒัน์  พรมเดช 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

6 17326 นางอาภรณ์  สาวิโร ด.ญ.นภสัสร  สาวิโร 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

7 17336 น.ส.พิมพิกา  ธรรมเจริญ ด.ช.ณกฤศ  ประชุมรักษ์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

8 17497 น.ส.เก้ือ  ซนัมิน ด.ญ.กญัญณชั  ซนัมิน 4.00   ทสจ.กาฬสินธุ์

9 17675 นางอรอนงค ์ อุทยัหงษ์ ด.ช.อธิษฐ์รบดี อุทยัหงส์ 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6

10 17717 นายสญัญา  วอ่งไวอมรเวช ด.ช.ณฐัวฒัน์  วอ่งไวอมรเวช 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

11 17923 น.ส.ธนัยาภรณ์  หทยัพิทกัษ์ ด.ช.พีรณฎัฐ์ จินดาวงศ์ 4.00   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

12 18003 น.ส.พชัลินทร์  ยีห่วา ด.ญ.ป้ันหยา ปล้ืมจิต 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

13 18247 น.ส.นพวรรณ  หร่ังหมอยา ด.ญ.ขติัยา  หงัสาจะระ 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4

14 18284 น.ส.ชินานาฏ  ลิกขะไชย ด.ช.อชิระวิชญ ์  แสงดามุก 4.00   ทสจ.ระนอง

15 18909 นางฐิติมา  จิยะวรนนัท์ ด.ช.สณัหณฐั  จิยะวรนนัท์ 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1(เชียงใหม่)

16 19019 นางพทัธนนัท ์ พริบไหว ด.ญ.ธญัลกัษณ์  พริบไหว 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

17 19553 น.ส.รัจน์ติการ  สุขสุข ด.ญ.ชญานิน  สีเผือก 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

18 19718 นายปิยะพงษ ์ สืบเสน ด.ญ.ปภาพินท ์ สืบเสน 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

19 20088 น.ส.สิริวรรณ  สุโอฬาร ด.ช.สิภู จนัทะเรือง 4.00   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

20 17390 นายไพรินทร์  วงคว์นัดี ด.ญ.ปภาวรินทร์  วงคว์นัดี 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

21 17304 น.ส.พฒันาวดี  กุณฑะโร ด.ช.ภูบดี  บวัแกว้ 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 13274 นายธนเดช  วฒันจรัสพงศ์ ด.ญ.พร้ิมเพรา  วฒันจรัสพงศ์ 3.95   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

23 19075 นางนิตญา  สุทธาวาส ด.ญ.ภิรมณ  สุทธาวาส 3.93   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7

24 17746 น.ส.สมหญิง  พงษส์มุทร ด.ช.สุทธิพจน์ เกียรติคุณธนาโชค 3.88   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

25 18961 น.ส.ไอลดา  ยาทว้ม ด.ช.ชลาดล  ยาทว้ม 3.85   ทสจ.สุโขทยั

26 18579 นางจิรภา  เพชรรักษ์ ด.ช.สิรวิชญ ์ เพชรรักษ์ 3.76   ทสจ.พทัลุง

27 20177 น.ส.ศิริขวญั  แสนยาวฒิุ ด.ช.ถิรเดช ศิริธรรม 3.75   ทสจ.เชียงราย

28 19208 นายการุณ  นวลพลบั นายกรสุทธ์ิ  นวลพลบั 3.71   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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ระดับช้ัน: ประถม 2 70จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 7698 นายกฤษฎา  สาครวงศ์ ด.ญ.บณัฑิตา  สาครวงศ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

2 7721 นายไชยา  แดนโพธ์ิ ด.ช.ไชยาวาส  แดนโพธ์ิ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

3 10804 วา่ท่ี ร.ท.ประศาสน์  ทองป้อง ด.ญ.เป่ียมสุข  ทองป้อง 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

4 11970 น.ส.สุนทรี  พลอยรุ่งโรจน์ ด.ญ.อชิรญาณ์  ทิพยแสง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

5 12486 นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา ด.ช.นิพิฐพนธ์  ทิพยม์ณฑา 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

6 12853 นายวิทวสั  เจริญพิริยะ ด.ช.ณฏัฐพิเชษฐ์  เจริญพิริยะ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

7 13292 นายเกษมสุข  สุขสวสัด์ิ ด.ญ.สิริสุข  สุขสวสัด์ิ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

8 13402 นางเกษิตา  ปชาคุณานนท์ ด.ช.วชากร  ปชาคุณานนท์ 4.00   ทสจ.ศรีสะเกษ

9 13425 นายขจร  ใจจูน ด.ช.ชุติวตั  ใจจูน 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

10 13784 นายมนูญ  แออ่วม ด.ญ.ภูษณิศา  แออ่วม 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

11 14333 นายจนัไท  จิตรจกัร ด.ช.พสักร  จิตรจกัร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

12 15249 นายสมมาต  แผนกระโทก ด.ญ.สมฤดี  แผนกระโทก 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

13 15369 นายบุญชยั  จินตศิริกูล ด.ญ.กญัชลิกา  จินตศิริกูล 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

14 15663 นายจกัรกฤษณ์  พละกลาง ด.ช.พงศภคั  พละกลาง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

15 15666 นายธานี  วงศน์าค ด.ญ.นภสักร  วงศน์าค 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

16 16370 น.ส.ขวญัใจ  เข่ือนค า ด.ช.สิรภพ ขวญัเผือก 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

17 16397 นายเสริมพงศ ์ นวลงาม ด.ช.ธีริทธ์ิ  นวลงาม 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

18 17176 นางดลฤดี  มุกกาสา ด.ช.ธีรภทัร์  มุกกาสา 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

19 17191 น.ส.นลินรัตน์  ไชยเมธานนัท์ ด.ญ.ณปภชั  เงินหนู 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

20 17338 นายจกัรพงศ ์ กล่อมใจ ด.ญ.พชรมน  กล่อมใจ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

21 17365 นายโฉลม  วงศก์ลุ่ม ด.ช.ณฐภทัร  วงศก์ลุ่ม 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

22 17383 นางวลัยา  บุตรดี ด.ช.ณฐัวฒัน์  บุตรดี 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

23 17463 นายชาญวิทย ์ ประชุมรักษ์ ด.ญ.นิชาภา  ประชุมรักษ์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 17668 นายดอน  หงษเ์หิน ด.ญ.กฤตพร  หงษเ์หิน 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

25 17685 น.ส.สุวิสาข ์ วีรงคเสนีย์ ด.ญ.ชญาน์นนัท ์ วีรงคเสนีย์ 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

26 17967 พ.อ.ต.สุธรรม  สุวรรณพนัธ์ ด.ญ.สุภสัสรา  สุวรรณพนัธ์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

27 18010 นางเนตรนภา  เยน็ใจ ด.ช.ชนาธิป  เยน็ใจ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

28 18316 นายธงชยั  นาราษฎร์ ด.ญ.กวินธิดา  นาราษฎร์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

29 18540 นายล ายอง  ศรีเสวก ด.ช.ศตคุณ  ศรีเสวก 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

30 18585 นายไกรวฒิุ  ศิริอ่อน ด.ญ.ณฐักมล  ศิริอ่อน 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

31 18693 นางธนินนิจ  ธนญัชยานนท์ ด.ช.ธนวฒัน์  ไกรสโมสร 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

32 18880 น.ส.เสาวลกัษณ์  วิญญูนนัทกุล ด.ช.วิชญะ  วิญญูนนัทกุล 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

33 19143 นางสายสุดา  โมท้อง ด.ช.อารยะ  โมท้อง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

34 19190 น.ส.บุญธิดา  ทองถาวรวงศ์ ด.ญ.กชพรรณ ภู่ไหมพรหม 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4

35 19261 นายอนุสรณ์  ทองโคตร ด.ช.เอกภวิษย ์ ทองโคตร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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36 19449 นางสงกรานต ์ ประจนัตะเสน ด.ญ.พอเพียง  ประจนัตะเสน 4.00   ทสจ.นครราชสีมา

37 19595 นางมารศรี  แกว้ปราณี ด.ญ.พรปวีณ์ แกว้ปราณี 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

38 19609 น.ส.เทพิน  จนัทรสีมาวรรณ ด.ญ.คณสันนัท ์ หมู่ใหญ่ 4.00   ทสจ.เลย

39 19636 นางชนญัญา  ภิราญค า ด.ญ.ชนญัชิดา  ภิราญค า 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12

40 19834 นางพรรณนิภา  สืบสิงห์ ด.ญ.ภทัทิยา สืบสิงห์ 4.00   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

41 20022 น.ส.ประกายจิตร  แสงค า ด.ช.คชานนท ์ งามเนตร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

42 20138 น.ส.รุ่งนภา  สีลา ด.ญ.ญาณิศา วิไลพรรัตนา 4.00   กรมทรัพยากรน ้า

43 20163 น.ส.ปณิดา  เซ่ียงวอ่ง ด.ช.วิชรวิทย ์ภูปาทา 4.00   ทสจ.ระยอง

44 10621 นายประเวช  ยอดด าเนิน ด.ญ.โสรญา  ยอดด าเนิน 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

45 16978 นางเบญจรัตน์  พรหมเพญ็ ด.ญ.รัมภกร  พรหมเพญ็ 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

46 17848 นายพนัธ์ศกัด์ิ  สายเกียรติวงศ์ ด.ญ.แกว้ทิพย ์ สายเกียรติวงศ์ 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

47 19042 นายปรัชญ ์ คงทอง ด.ช.พลฎัฐ์  คงทอง 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

48 19735 นางสุภาพร  แกว้รัตนะ ด.ช.กฤษณะ  แกว้รัตนะ 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

49 3318 นายธีระศกัด์ิ  มุสิกเจียรนนัท์ ด.ญ.สิริณ  มุสิกเจียรนนัท์ 3.97   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

50 19587 น.ส.มานวิภา  กุศล ด.ญ.ปาณิสรา อุษาบริสุทธ์ิ 3.97   กรมควบคุมมลพิษ

51 18597 น.ส.นภาพร  ปรีด์ิเปรม ด.ช.ภูริวฒั  พินโย 3.96   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

52 18285 นางวราภรณ์  อ่วมพว่ง ด.ช.ปณิธิ  อ่วมพว่ง 3.95   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

53 18444 น.ส.สุพิชชญา  โลนทุมมา ด.ช.พฒันพงศ ์คงสุข 3.94   กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

54 18922 นายภูดิท  จนัทะเรือง ด.ช.พทุธภูมิ  จนัทะเรือง 3.94   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

55 19822 นายสนธยา  ปุรินทราภิบาล ด.ช.นพปฎล  ปุรินทราภิบาล 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

56 19803 นางมณฑิรา  วงศาโรจน์ ด.ช.ทอสิริ  วงศาโรจน์ 3.93   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

57 8911 นายธนา  ศรีจ  าเริญ ด.ญ.ธยานี  ศรีจ  าเริญ 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

58 18236 วา่ท่ี ร.ต.ถาวร  ช่ืนคง ด.ช.ณฏัฐชยั  ช่ืนคง 3.90   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

59 18823 นางรมยร์วี  แกว้ใส ด.ญ.แกว้เกลา้  แกว้ใส 3.90   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

60 19182 นางมณีรัตน์  จนัทะแจ่ม ด.ญ.ธญัวรัตน์  จนัทะแจ่ม 3.90   ทสจ.บรีุรัมย์

61 18902 นายเช่  สีหดุลวงศ์ ด.ช.เดชาธร  สีหดุลวงศ์ 3.89   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

62 6562 นายจิตประพนัธ์  กฤตาคม ด.ช.ถิรคุณ  กฤตาคม 3.88   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

63 18663 น.ส.จีรวรรณ  พนัธุรัตน์ ด.ช.จีระยทุธ พริบไหว 3.88   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

64 13224 นายพรนรินทร์  คุม้ทอง ด.ญ.ชนกภูมิ  คุม้ทอง 3.87   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

65 19309 น.ส.ณฐัพร  ณ เวชรินทร์ ด.ญ.ญาดา  ณ เวชรินทร์ 3.87   ทสจ.ชยันาท

66 15674 นางพชัรินทร์  บุญราศรี ด.ญ.ณฐัชยา  บุญราศรี 3.84   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

67 3710 นายธีระวฒิุ  คงสวสัด์ิ ด.ญ.ญาปนี  คงสวสัด์ิ 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

68 18645 นางวลยัพรรณ  พรประเสริฐ ด.ช.นนัทวฒัน์  พรประเสริฐ 3.79   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

69 19891 น.ส.สุนิษา  บวัแกว้ ด.ช.ธนากร  คา้ธญัญเจริญ 3.77   กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

70 17040 นายนพดล  โอภาสเสถียร ด.ช.พีรพฒัน์  โอภาสเสถียร 3.73   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

ระดับช้ัน: ประถม 3 36จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

12/9/2562 หนา้ 3  จาก 19  หนา้



1 4294 นายสญัชยั  กรประสิทธิวฒัน์ ด.ช.นิติธร  กรประสิทธิวฒัน์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

2 6789 นายสาธิต  มากชิต ด.ญ.ณฐอร  มากชิต 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

3 10436 นายบรรจบ  เขียวนอ้ย ด.ญ.ณฐัธญัวลัย ์ เขียวนอ้ย 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

4 11056 นายจกัรพนัธ์  กุมภะ ด.ญ.ปภสัร์สิตา  กุมภะ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

5 11345 นายฉกาจ  เทพทองปัน ด.ญ.ณิชานาฏ  เทพทองปัน 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

6 12010 นายชชันรินทน์  ชชัวงศุว์าลย์ ด.ช.รพีวิชช์  ชชัวงศุว์าลย์ 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

7 12421 นายทรงคุณ  ดาลดักวิน ด.ญ.เกสรา  ดาลดักวิน 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

8 12507 นายชนมวฒิุ  เมืองสง ด.ญ.ชนมญ์าดา  เมืองสง 4.00   ทสจ.กระบ่ี

9 13840 นายวิชยั  สนัทาย ด.ญ.ธีรยา  สนัทาย 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

10 15167 นายจีระศกัด์ิ  แสนขติั ด.ช.กญัจน์  แสนขติั 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

11 15514 นางวรรณชรินทร์  จิตรสมคัร ด.ช.ศุภกฤต  จิตรสมคัร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

12 16960 นายสุเทพ  จนัทร์สกุล ด.ญ.สโรชา  จนัทร์สกุล 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

13 17173 นางอรวรรณ์  จรูญรัตนพกัตร์ ด.ญ.ฐิดาธาร  จรูญรัตนพกัตร์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

14 17496 นางศศิกาญจน์  ปักกนัตธ์ร ด.ช.ติณณ์  ปักกนัตธ์ร 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

15 17610 น.ส.กมลทิพย ์ มุมิ ด.ญ.ธนวรรณ คนคง 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

16 17802 น.ส.สุคนทิพย ์ แกว้ทอง ด.ช.อนุกูล  ธูปบูชา 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

17 18187 นางรัตนา  โพธิวรรณ์ ด.ญ.พิชชาภา  โพธิวรรณ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

18 18556 น.ส.ธิภาวรรณ  จนัทร์ขนุ ด.ญ.ภทัรวรรณ  จนัทร์ขนุ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

19 19160 นางจีรณา  จนัทบูลย์ ด.ญ.ศินทัธ์ชนา  จนัทบูลย์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

20 19192 นางปาริชาต  ปัญญาสาย ด.ญ.ณฐพร  ปัญญาสาย 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12

21 19277 น.ส.ลดาวดี  นกแพทย์ ด.ช.ชยพล  แจ่มจ ารัส 4.00   ทสจ.ระนอง

22 19616 นางนนัฑณิต  การุญบริรักษ์ ด.ญ.ชญานนัท ์ การุญบริรักษ์ 4.00   ทสจ.นครสวรรค์

23 19695 น.ส.พชัญสิ์ตา  ฐิตะเลิศวงศ์ ด.ช.พนัธ์ุชนะ  ฐิตะเลิศวงศ์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 19702 น.ส.นฐพร  ดิลกเมธานนท์ ด.ญ.ไอยาวีร์  วฒันกูล 4.00   ทสจ.นครพนม

25 19958 นายพลเชษฐ์  พลซ่ือ ด.ญ.พชัรพร  พลซ่ือ 4.00   ทสจ.มุกดาหาร

26 16625 นายชยัยา  อินทรเสน ด.ญ.อภิญญา  อินทรเสน 3.96   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

27 18730 น.ส.อารีรัตน์  นอ้ยเสนา ด.ญ.พรปวีณ์ พระสิงห์ 3.95   ทสจ.มหาสารคาม

28 19174 นายชยพล  โชติศิริพาณิชย์ ด.ญ.ชนิกานต ์ โชติศิริพาณิชย์ 3.95   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

29 18103 น.ส.สพินนา  อ่อนเพง็ ด.ญ.ณิชา อุ่นอก 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

30 18898 น.ส.เพญ็นภา  สมานวงค์ ด.ญ.ณิชากร ศรีสวสัด์ิ 3.90   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

31 20095 นางนริศรา  พทุธเกษม ด.ญ.พชรมน  พทุธเกษม 3.90   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

32 20561 น.ส.วชัรินทร์  เฉลยไข ด.ช.อาณกร  เห็นไดช้ม 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

33 16373 ส.ต.ท.ชานนท ์ แสนเริง ด.ญ.พิชญาภรณ์  แสนเริง 3.89   ทสจ.ยโสธร

34 13426 นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ ด.ช.จิรภทัร  ตั้งมิตรเจริญ 3.83   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

35 6151 นางนวลนาง  ศรีส าราญ ด.ญ.ภีมชญา ศรีส าราญ 3.78   ทสจ.หนองคาย

36 20226 น.ส.สุภาพร  จรเสมอ ด.ญ.ฐิติชญา  ผุดวฒัน์ 3.78   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

12/9/2562 หนา้ 4  จาก 19  หนา้



ระดับช้ัน: ประถม 4 44จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 6274 นายพนเทพ  ฉ่ินไพศาล ด.ญ.กชมน  ฉ่ินไพศาล 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

2 6716 นายสุภาพ  ซอหนองบวั ด.ช.ศุภกร  ซอหนองบวั 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

3 7539 นายทศันยั ์ จิตตผ์่อง ด.ช.ทศันพร  จิตตผ์อ่ง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

4 7883 นายอากรชยั  อวยพรชยัรัตน์ ด.ช.ณฐัพล  อวยพรชยัรัตน์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

5 7978 นายชินาธิป  จนัทร์นวล ด.ญ.ณฐัธยาน์  จนัทร์นวล 4.00   ทสจ.ปัตตานี

6 9025 นายชาคริต  นาควิเชียร ด.ช.ปภงักร  นาควิเชียร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

7 10444 นายนิวติั  บุญมาวงศ์ ด.ช.กฤติภทัร  บุญมาวงศ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

8 12123 นายชาญณรงค ์ อูด๊เจริญ ด.ช.ภฒัธาวธุฟ์  อูด๊เจริญ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

9 12745 นายบุญธรรม  สมสุข ด.ช.สืบสาน  สมสุข 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

10 13293 นายสุวจัชยั  ศิริทิพย์ ด.ช.ทีปกร  ศิริทิพย์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

11 13693 นายชาคริต  เสือใจ ด.ญ.ญามิน  เสือใจ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

12 14090 นายจีระวฒัน์  ทองคงหาญ ด.ญ.ณพชิรา  ทองคงหาญ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

13 14696 นายดุริยะ  สถาพร ด.ญ.ปวริศา  สถาพร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

14 14942 นายคมสนัต ์ ชาลีผล ด.ญ.พิทยารัตน์  ชาลีผล 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

15 15052 นายนพวงค ์ พฤกษชาติ ด.ช.พีรวสั  พฤกษชาติ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

16 15221 นายปริญญา  โศภิตภิญโญ ด.ญ.ภณัฑิรา  โศภิตภิญโญ 4.00   ทสจ.พะเยา

17 16038 นายพิชิต  ศึกษากิจ ด.ญ.ภทัรภร  ศึกษากิจ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

18 16332 นายกฤษณ์  จนัทชุม ด.ญ.ปุณณาภสัว ์จนัทชุม 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

19 16471 นายพีรพฒัน์  ธรรมประเสริฐ ด.ญ.พลอยลายรุ้ง  ธรรมประเสริฐ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

20 16969 น.ส.รุ่งทิวา  กิจเจริญนนัทเชาว์ ด.ญ.นทัธมน ธีระวฒัน์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

21 17061 น.ส.พนาวลัย ์ จนัทร์สระคู ด.ช.ธีธชั  จนัทน์เสนะ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 17245 นางอุสนะ  ศิริพนัธ์ุ ด.ญ.ซูเฟีย  ศิริพนัธ์ุ 4.00   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

23 17795 นางสุทิณฏัฐา  เสมาทอง ด.ญ.เบญญาภา  อยูมี่คง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 18305 นายทนงศกัด์ิ  เปรมปราโมทย์ ด.ญ.ทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ 4.00   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

25 18655 น.ส.วิชญาพร  เศวตการี ด.ญ.อมลมณี  เศวตการี 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

26 18885 นางกนัตินนัท ์ หมอมนต์ ด.ญ.พทัธนนัท ์ หมอมนต์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

27 19823 นายนฐัวฒัน์  เสียงหวาน ด.ญ.นภสัสร  เสียงหวาน 4.00   ทสจ.มุกดาหาร

28 19787 น.ส.พรพรรณ  งนัปัญญา ด.ญ.พิชชาพร  พรมแสง 3.98   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

29 18287 นายอุกฤช  กมลาสิงห์ ด.ญ.ศิศิรา  กมลาสิงห์ 3.96   ทสจ.สุรินทร์

30 9895 นายสมิทธ์ิ  โพธิสวสัด์ิ ด.ช.สุจิตพฒัน์  โพธิสวสัด์ิ 3.95   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

31 13671 นายกฤษดา  ชุ่มช่ืน ด.ญ.กนกขวญั  ชุ่มช่ืน 3.95   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

32 18419 นายวิทยา  จนัทร์มิตร ด.ช.อติชาติ  จนัทร์มิตร 3.95   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางส านกัปลดักระทรวง

33 19736 นายยทุธนา  ตนัวงศว์าล ด.ญ.วรัทยา  ตนัวงศว์าล 3.95   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี)

34 9617 นายสุทิน  ช านาญแป้น ด.ช.ปณิธาน  ช านาญแป้น 3.93   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

35 13075 นายพิชชาชาญ  วนัยาเดช ด.ญ.ศศิประภาพร  วนัยาเดช 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)
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36 19899 น.ส.วิภาวดี  ท่าจีน ด.ญ.พิมวิภา  ท่าจีน 3.92   กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

37 18295 นางบุปผาทิพย ์ โชติพินิจ ด.ญ.กตญัญุตา  โชติพินิจ 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

38 18133 นางป่ินนภา  ศรวิชยั ด.ญ.นงนภสั  ศรวิชยั 3.88   ทสจ.ศรีสะเกษ

39 9916 นายสายณัห์  ปารมี ด.ญ.ณิชาภทัร  ปารมี 3.85   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

40 19405 น.ส.น ้าฝน  เกษสวา่ง ด.ญ.จุฑามาศ  เกษสวา่ง 3.82   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

41 14211 นายวีรศกัด์ิ  เสียงหวาน ด.ญ.วรัทยา  เสียงหวาน 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

42 16085 นายคนอง  แสงสวา่ง ด.ญ.ปรัชญาวี  แสงสวา่ง 3.78   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

43 7589 นางพรปวีณ์  แสงแกว้ ด.ช.กฤษวรรณ  แสงแกว้ 3.77   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

44 11987 นายธีระนนัท ์ วชัรเสรีกุล ด.ช.พงศพ์ศั  วชัรเสรีกุล 3.71   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

ระดับช้ัน: ประถม 5 32จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 5912 นายสมศกัด์ิ  สนัติสุรัตน์ ด.ญ.พนิตตา  สนัติสุรัตน์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

2 10417 นายมานะ  กล่ินน่ิม ด.ช.ศุภกิจ  กล่ินน่ิม 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

3 10482 นายนพคุณ  วงศส์ง่า ด.ญ.ปาณิสรา  วงศส์ง่า 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

4 11047 นายเล็ก  มีมาเมิน ด.ญ.ธญัชนก  มีมาเมิน 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

5 11051 นายสุวิทย ์ ค  าใส ด.ญ.พิชญสิร์ยา  ปิติพทัธนนัท์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

6 11338 นางสุทธาทิพย ์ ช่อมะลิ ด.ช.ภวตั  ช่อมะลิ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

7 13901 น.ส.วาทินี  ทองเชตุ ด.ญ.วรัทยา  คุม้เจริญ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

8 15232 น.ส.ชินพกัตร์  เจริญพจน์ ด.ญ.ดารมิงค ์ บุษดาค า 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

9 15868 น.ส.วรพรรณ์  ปรีดีวงษ์ ด.ช.กฤตภาส  ปรีดีวงษ์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

10 17048 นางสุพตัรา  กลัน่จินดาดี ด.ญ.แทนคุณ  กลัน่จินดาดี 4.00   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

11 17110 นางแกว้ภวิกา  รัตนจนัทร์ ด.ญ.ณฐันรี  รัตนจนัทร์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

12 17166 นางพสัราพร  รัตน์ศิริเลิศ ด.ช.พชรวฒัน์  รัตน์ศิริเลิศ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

13 17385 นางขวญัจิตร  โสภิตชา ด.ญ.ขวญัปราชญา  โสภิตชา 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

14 18001 น.ส.อจัฉริยาภรณ์  ไชยโย ด.ญ.กิตตริยาพา นุ่นค า 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

15 18226 นางธีรรัตน์  วิไลรัตน์ ด.ช.พทัธดนย ์ วิไลรัตน์ 4.00   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4

16 19665 นายสุฤทธ์ิ  เวชวินิจ ด.ช.ธีรชา  เวชวินิจ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

17 20087 นายสญัญา  สืบสิงห์ ด.ช.ธรณ์ธนัย ์ สืบสิงห์ 4.00   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

18 17598 น.ส.รจนา  ทองไทย ด.ญ.รัตนาภรณ์  เงาเพช็ร 3.96   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

19 11639 นายสาคร  สืบสาย ด.ช.สณัหวชั  สืบสาย 3.95   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

20 7189 นายศกัร  แสนสุริยวงศ์ ด.ญ.ญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ 3.94   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

21 11954 นายวิชิต  ชมโฉม ด.ญ.ภทัรวดี  ชมโฉม 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

22 18637 นายเกียรติศกัด์ิ  จิตรอกัษร ด.ช.ธีรสิทธิ  จิตรอกัษร 3.94   ทสจ.แม่ฮ่องสอน

23 18849 น.ส.นนทภรณ์  กรเอ่ียม ด.ช.ปุณณกรณ์ กุลยอด 3.93   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 19876 นางมณีรัตน์  กาลจกัร์ ด.ญ.อนุธิดา  กาลจกัร 3.93   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12

25 7060 นายพีรศกัด์ิ  แสนไชยสุริยา ด.ญ.พิมพม์าดา  แสนไชยสุริยา 3.91   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

26 8686 นายบรพฒัน์  โชติศรีพนัธ์ุพร ด.ช.ธนพฒัน์  โชติศรีพนัธ์ุพร 3.91   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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27 16261 นายพรเทพ  ล้ิวประเสริฐ ด.ช.พลวรรธน์  ล้ิวประเสริฐ 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

28 19539 นางวนันิดา  สนัติจารีย์ ด.ช.ธีรภทัร  สนัติจารีย์ 3.89   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

29 9151 นายครรชิต  หิรัตนพนัธ์ุ ด.ญ.ณฏัฐนิชา  หิรัตนพนัธ์ุ 3.88   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

30 17386 นางกษมา  นาราษฎร์ ด.ช.กนัทรากร  นาราษฎร์ 3.85   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

31 17670 นางวิริยา  อาษานอก ด.ญ.ผิงดาว  อาษานอก 3.85   ทสจ.แพร่

32 9799 นายเฉลิม  กล่ินเกลา้ ด.ญ.นิชาภา  กล่ินเกลา้ 3.84   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

ระดับช้ัน: ประถม 6 40จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 4126 นายสมบติั  สุภศร ด.ญ.ณฐัชยา  สุภศร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

2 5198 นายเฉลิมพล  อกัษรถึง ด.ญ.สิริภา  อกัษรถึง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

3 5362 นายโชคชยั  ปิติคุณชุติพร ด.ญ.ชนิดาภา  ปิติคุณชุติพร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

4 6018 นายรณชยั  ป่ินแกว้ ด.ญ.รมณวรรณ์  ป่ินแกว้ 4.00   ทสจ.สิงห์บรีุ

5 6626 น.ส.มารศรี  หอมบุปผา ด.ช.กมยัธร  หอมบุปผา 4.00   ทสจ.อุตรดิตถ์

6 7378 นายมิตร  ยิ้มไตรพร ด.ช.ติณณ์  ยิม้ไตรพร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

7 9089 นายจ าเริญ  สุพงษ์ ด.ญ.อริสรา สุพงษ์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

8 10939 นายศกัดา  ประทุมมา ด.ญ.ปัทมพร  ประทุมมา 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

9 11660 นายประหยดั  จกัรแกว้ ด.ช.ธชักร  จกัรแกว้ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

10 11847 นายไสว  ตุย้ดา ด.ช.จิราธิป  ตุย้ดา 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

11 12624 นายรัศมี  กาศเจริญ ด.ช.ปัณณวฒัน์  กาศเจริญ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

12 13352 นางจินดา  แสนค า ด.ญ.หทยัภทัร ธวชัวงศ์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

13 13521 นายไชยภูมิ  สิทธิวงั ด.ญ.ภูริชญา  สิทธิวงั 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

14 13685 นายสุธาสิน  ลอยลม ด.ญ.จุฑามาศ  ลอยลม 4.00   ทสจ.กาญจนบรีุ

15 13991 นางนิฐริน  ชลกุลจนา ด.ช.ภูดิศ  ชลกุลจนา 4.00   ทสจ.สิงห์บรีุ

16 14990 นายวลัลภ  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์ ด.ญ.วรรณกร  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(เพชรบุรี)

17 15148 นายโชคชยั  เลิศเกียรติวงศ์ ด.ช.สิรวิชญ ์ เลิศเกียรติวงศ์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

18 15904 นายโชคชยั  คภะสุวรรณ ด.ช.ภูวิศ  คภะสุวรรณ 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

19 16354 นางวราภรณ์  บุญสุข ด.ญ.ลดาวลัย ์ บุญสุข 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

20 16415 นางเสาวลกัษณ์  บุญทาพฤกษ์ ด.ญ.ชลนัธร  บุญทาพฤกษ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

21 16706 นายณฐัวฒิุ  เงินดี ด.ช.ถิรวฒัน์  เงินดี 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

22 17255 นายกฤตยชญ ์ ช านาญช่าง ด.ญ.กญัญาณฐั  ช านาญช่าง 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

23 17869 นายอนุสรณ์  โมห้างหวา้ ด.ญ.อธิชา  โมห้างหวา้ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

24 18013 น.ส.จุฑามาศ  นิลยงค์ ด.ญ.กญัญาพกัตร์ เพชรหนู 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

25 18897 นางกนกธาดา  ทิโน ด.ญ.พลอยปภสั  ทิโน 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

26 19275 น.ส.สุวารีจ ์ สิงห์ไวย์ ด.ญ.อณญัญา  พลเพชร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

27 5393 นายจรัล  ดว้งแป้น ด.ญ.สิรีธร  ดว้งแป้น 3.99   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

28 18748 นางปภากรณ์  พรจิตไพศาล ด.ช.ทีปกร  พรจิตไพศาล 3.96   สมาชิกออมทรัพยห์น่วยงานอ่ืน

29 16604 นางอุษา  เทพโภชน์ ด.ญ.พทัธ์ธีรา ดีเหมือน 3.95   ทสจ.มุกดาหาร
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30 10588 นายวีระศกัด์ิ  รุจิระพงศ์ ด.ช.ดรัล  รุจิระพงศ์ 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

31 13712 นายณรงคศ์กัด์ิ  กิจคา้ น.ส.พรชนก  กิจคา้ 3.94   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ล)

32 16213 นายประวิทย ์ ชะรอยรัมย์ ด.ช.ปุญณพฒัน์  ชะรอยรัมย์ 3.89   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

33 9813 นายสุนทร  สิทธิเรือง น.ส.สุดารัตน์  สิทธิเรือง 3.87   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

34 13558 นายสุดตา  ค  าเสน ด.ช.สนัติสุข  ค  าเสน 3.87   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

35 4685 นายศุภมิตร  จารุธญัลกัษณ์ ด.ช.เตชธรรม  จารุธญัลกัษณ์ 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

36 7865 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  กิจขยนั ด.ญ.ปาลิดา  กิจขยนั 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

37 18619 นางสุภาพ  ศรีจนัทร์ ด.ญ.ณฐันพิน  ศรีจนัทร์ 3.79   ทสจ.สมุทรสาคร

38 19452 นางวราภรณ์  ครัวกลาง ด.ญ.พิชญวดี  ครัวกลาง 3.78   ทสจ.นครราชสีมา

39 9067 น.ส.พิมพนิ์ภา  ระเริง ด.ช.ปัณณวิชญ ์อศัวรุ่งเรืองชยั 3.76   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

40 20335 นางรสริน  อมรพิทกัษพ์นัธ์ ด.ญ.อรกญัญา  อมรพิทกัษพ์นัธ์ 3.70   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้
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ช่วงช้ัน : มัธยมศึกษา 196จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ระดับช้ัน: มัธยม 1 38จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 3189 นายดุสิต  กมลพาณิชย์ ด.ญ.ปิยาภรณ์ กลมพาณิชย์ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

2 8493 นายปราบษณ  สมใจ ด.ญ.ศศิพิชญ ์ สมใจ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

3 11145 นายกอบชนม ์ พชัรพิมล ด.ญ.พฒัน์นรี  พชัรพิมล 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

4 14925 นายศุภชยั  นุชิต ด.ญ.ณรัญญา  นุชิต 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

5 15156 นายสุรชิต  บวัทอง ด.ญ.ปุญญิศา  บวัทอง 4.00   ทสจ.กาญจนบรีุ

6 16704 นายก าธร  สุวรรณเวช ด.ช.กรวิชญ ์ สุวรรณเวช 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

7 17180 นายพรธวชั  เฉลิมวงศ์ ด.ญ.ณฐันนัท ์ เฉลิมวงศ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

8 18814 นายปริทศัน์  เจริญสิทธ์ิ ด.ญ.ปภาดา  เจริญสิทธ์ิ 4.00   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

9 9730 นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน ด.ช.ไมเ้กลา้  พรหมศิริแสน 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

10 11913 นายทนง  ดวงสุภา ด.ช.ธวิชญพงศ ์ ดวงสุภา 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

11 13556 นายวฒันา  ผนันอ้ย ด.ญ.ปพิชญา  ผนันอ้ย 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

12 14400 นางกญัญาวลัย ์ ผลอนนัต์ ด.ช.กฤดนท  ผลอนนัต์ 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

13 16898 นายฉนัทวิทย ์ แจง้ภูเขียว ด.ญ.ชนานนัท ์ แจง้ภูเขียว 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

14 7452 นางโสภา  ศิริไพพรรณ ด.ช.รัฐนนัท ์ ศิริไพพรรณ 3.97   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

15 16258 นายพรเทพ  ช่อมะลิ ด.ญ.พทัธนนัท ์ ช่อมะลิ 3.97   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

16 11271 นายธนกฤต  แสงสาย ด.ญ.ชนนัญภคั  แสงสาย 3.96   ทสจ.อุตรดิตถ์

17 12811 นายอุทยัวฒิุ  กนัหมุด ด.ญ.นพรัตน์  กนัหมุด 3.96   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

18 6982 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีทบัทิม ด.ช.ปณต  ศรีทบัทิม 3.94   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

19 14506 นายวีระชยั  มงคลพนัธ์ ด.ญ.ภคพร  มงคลพนัธ์ 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

20 12747 นายชิณณะ  ทองพิมพ์ ด.ญ.ปัณฑารีย ์ ทองพิมพ์ 3.92   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

21 14718 นายเอกมล  ทองค าชุม ด.ญ.ชฏาพร  ทองค าชุม 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

22 17554 นายอดิศร  ค  าหม่ืน ด.ญ.ญาณิศา  ค  าหม่ืน 3.90   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

23 19836 นายพิทยา  หาดชุม ด.ช.จิรานุวฒัน์  หาดชุม 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 14131 นายมนูญ  สุวรรณชาตรี ด.ญ.พทัธ์ธีรา  สุวรรณชาตรี 3.88   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

25 15699 นางวลัยา  นุย้ศรีราม ด.ญ.ปรมาภรณ์  นุย้ศรีราม 3.88   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

26 11087 นายนริศ  อาจธญักรณ์ ด.ช.เฉลิมราชย ์ อาจธญักรณ์ 3.86   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

27 11700 นายสมหวงั  หวงัเศรษฐกุล ด.ช.ชนดล หวงัเศรษฐกุล 3.86   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

28 9442 นายภทัรชยั  มีชูทรัพย์ ด.ช.ภทัรการุณย ์ มีชูทรัพย์ 3.85   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางส านกัปลดักระทรวง

29 16754 นางกนัยา  ลาภวงศป์ระเสริฐ ด.ช.กิตติพงศ ์ ลาภวงศป์ระเสริฐ 3.85   ทสจ.ระนอง

30 17480 น.ส.สิริกร  เปล่ียนสี ด.ญ.ธนสร วิศาลวณิชธญั 3.85   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

31 9782 นายปราโมทย ์ ขวญัเพชร ด.ช.นนทพทัธ์  ขวญัเพชร 3.83   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

32 7779 นายอดุลย ์ พรมตา ด.ญ.อโรชา  พรมตา 3.82   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

33 13242 นางพรรณวิภา  เจริญธนโชติ ด.ช.กิตติพิชญ ์ เจริญธนโชติ 3.82   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)
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34 2844 นายปริญญา  กล าพบุตร ด.ญ.หฐัยาพร  กล าพบุตร 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

35 16049 นางวิสุตรา  อินทองแกว้ ด.ญ.วิสาข ์ อินทองแกว้ 3.80   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

36 13507 นายเสกสรร  จนัทรเนตร ด.ญ.จีรภิญญา  จนัทรเนตร 3.74   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

37 17681 นางอรศิริ  สมิตติพฒัน์ ด.ช.สมิตนนท ์ สมิตติพฒัน์ 3.74   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

38 10696 นายธนพงศ ์ อภยัโส ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ อภยัโส 3.69   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

ระดับช้ัน: มัธยม 2 33จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 7465 นางพิราวรรณ์  ค  าฟู นายณภทัร  ค  าฟู 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

2 8282 นายพิสิษฐ์  ปิยสมบุญ ด.ญ.บุญราศี  ปิยสมบุญ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

3 8645 นายโชคชยั  มณีนาค ด.ญ.ชญัญา  มณีนาค 4.00   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

4 8703 นายพิพฒัน์  พลอินทร์ ด.ช.ปฏิภาณ  พลอินทร์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบรีุ)

5 11229 นายอุเทน  สิริภูวดล ด.ญ.ศิริลกัขณ์  สิริภูวดล 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

6 14571 นายจีระศกัด์ิ  ชูศรี ด.ญ.ปพิชญา  ชูศรี 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

7 14949 นายเสน่ห์  นวลสี ด.ญ.ชญานนัท ์ นวลสี 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

8 14992 นายสุทิน  พรหมปลดั ด.ญ.ศมนกนก  พรหมปลดั 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

9 16356 นายวฒันา  ศกัด์ิชูวงษ์ ด.ญ.ธนาภรณ์  ศกัด์ิชูวงษ์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

10 18125 นางจุฑาทิพ  สุทธิบุตร ด.ญ.ชุติรดา  สุทธิบุตร 4.00   ทสจ.ชยันาท

11 13696 นายวิทยา  นาคศิริ ด.ญ.วดี  นาคศิริ 3.99   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

12 11106 นายโกวิทย ์ สนัตจิตร ด.ช.ประกฤษฏ์ิ  สนัตจิตร 3.98   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

13 15241 นางเดือนรุ่ง  ข  าทวี ด.ญ.สุชีรา  ข  าทวี 3.98   ทสจ.เพชรบุรี

14 9650 นายสุรเชษฐ์  มัน่คง ด.ญ.ธนชัชา  มัน่คง 3.97   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

15 11158 นายสมศกัด์ิ  ดวงรัศมี ด.ญ.ภคัจีรา  ดวงรัศมี 3.97   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

16 13366 นายจีระศกัด์ิ  พรหมรักษ์ น.ส.ปาริฉตัร  พรหมรักษ์ 3.97   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

17 18775 นายเกียรติศกัด์ิ  กิจศกัด์ิ ด.ช.ภทัรวรรธน์  กิจศกัด์ิ 3.97   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

18 17728 นายมนตรี  วิริยจารี ด.ญ.ศีตลา  วิริยจารี 3.93   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

19 10420 นายกมลชยั  เรืองศรี ด.ญ.กมลชนก  เรืองศรี 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

20 20067 นายเกรียงศกัด์ิ  นนัติ ด.ช.ณฐนนท ์ นนัติ 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

21 13211 นายชวินทฐ์  ป่ินแกว้ ด.ญ.พิรญาณ์  ป่ินแกว้ 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 17409 นายพลาวธุ  นอ้ยเคียง ด.ช.กฤต  นอ้ยเคียง 3.90   กรมควบคุมมลพิษ

23 17387 นายเทียนชยั  สิริเรืองบุญ ด.ช.ณฐั  สิริเรืองบุญ 3.87   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

24 7355 นายสมศกัด์ิ  แสงอน้ ด.ญ.นิศารัตน์  แสงอน้ 3.85   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

25 4431 นายนิติพงษ ์ แสนจนัทร์ ด.ญ.พรชนก  แสนจนัทร์ 3.83   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

26 9261 นายกิตติพงษ ์ ถมปัต ด.ญ.นงนภสั  ถมปัต 3.82   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

27 9364 นายวชิรนนท ์ ศรีประใหมมัน่ ด.ญ.มินทธิ์ตา  ศรีประใหมมัน่ 3.81   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

28 12633 นายอารีย ์ โสมสิทธ์ิ ด.ญ.ญานิศา  โสมสิทธ์ิ 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

29 3922 นายชาติระวี  สญัจร ด.ญ.สุธีกานต ์ สญัจร 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

30 8620 นายเทอดศกัด์ิ  หมอมนต์ ด.ช.พงศพ์ล  หมอมนต์ 3.77   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)
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31 13563 นายสถาปัตย ์ มุง้ทอง ด.ญ.อาภารัตน์  มุง้ทอง 3.74   ทสจ.เชียงใหม่

32 2446 นายศิลปชยั  จนัทรนนท์ ด.ช.ศุภวิชญ ์ โพธ์ิศรี 3.70   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบรีุ)

33 10980 นายโกเมศ  พทุธสอน ด.ญ.พทุธ์พิชญา  พทุธสอน 3.55   ทสจ.ปทุมธานี

ระดับช้ัน: มัธยม 3 16จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 3783 นายจ าลอง  พงศพิ์ละ ด.ช.วชิรวิทย ์ พงศพิ์ละ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

2 11755 นายนพพร  ขนัค  า น.ส.ฐิตาพร  ขนัค  า 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

3 16184 นายสมพร  ฤทธีอิทธิพทัธ์ ด.ช.สฤษด์ิ  ฤทธีอิทธิพทัธ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

4 18297 นายอมัรินทร์  นุ่มดี น.ส.ทกัษอร  นุ่มดี 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

5 19861 นายอรัญ  จนัทร์จารุพงศ์ น.ส.ไอยรา  จนัทร์จารุพงศ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

6 10145 นายไปร่  ทนสูงเนิน น.ส.ฐิตินนัท ์ ทนสูงเนิน 3.99   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

7 15287 นางวาสนา  ก่อผล ด.ญ.ชลณัฐ  ก่อผล 3.99   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

8 17078 นางสุนิตา  หงนิพนธ์ นายเจษฎาภทัร์  หงนิพนธ์ 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

9 15120 นายสาหยดุ  จีบโจง นายกฤตินนัท ์ จีบโจง 3.97   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

10 2520 นางอุ่นเรือน  ชูขาว น.ส.กญัญาภคั  ชูขาว 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

11 10944 นายสิทธพร  เอียดทอง นายจิรัฎฐ์  เอียดทอง 3.93   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

12 11648 นายอิทธิพล  อนุชน น.ส.คีรีวีร์  อนุชน 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

13 12583 นายพิบาล  สีทม ด.ญ.พิชามญชุ์  สีทม 3.89   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

14 17369 นางพชัรินทร์  ปะละน่าน น.ส.อรวรรยา  ปะละน่าน 3.76   ทสจ.น่าน

15 18483 นางวรรณา  ภู่ระหงษ์ น.ส.หทยัชนก  ภู่ระหงษ์ 3.71   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8

16 15774 นายสรนนัท ์ จ  าปาศรี นายผืนป่า  จ  าปาศรี 3.70   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

ระดับช้ัน: มัธยม 4 40จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 9742 นายเก็จบูรณ์  เล่ียวตระกูล น.ส.อุษณีย ์ เล่ียวตระกูล 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

2 13226 นายวรดลต ์ แจ่มจ ารูญ นายปวรุฒม ์ แจ่มจ ารูญ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

3 13983 นายอ านาจ  ครุธสุพรรณ ด.ช.ณฐันนัท ์ ครุฑสุพรรณ 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

4 14931 นายอรรณพ  ไชยลงักา นายณฐันนท ไชยลงักา 4.00   ทสจ.เชียงราย

5 16807 นางวิชญาดา  ตรีสตัย์ น.ส.ณฏัฐ์กานต ์ ตรีสตัย์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

6 5358 นายอมร  ศรีคนัธรักษ์ นายกมัปนาท  ศรีคนัธรักษ์ 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

7 6224 นายปกครอง  ทองเน้ือแขง็ นายรัชพล  ทองเน้ือแขง็ 3.98   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

8 14665 นายจ าเนียร  สุขแกว้ น.ส.ภูษณิษา  สุขแกว้ 3.98   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

9 17879 นางฉนัทนา  ทบัทอง น.ส.นนัทน์ภสั  ทบัทอง 3.98   ทสจ.ตาก

10 17045 นายสกักะ  ศิริวฒันกาญจน์ น.ส.ศิริมาดา  ศิริวฒันกาญจน์ 3.96   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

11 16318 นายเสกสรร  มูลอินตะ๊ นายกรณ์  มูลอินตะ๊ 3.95   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

12 13598 นายฉลาด  ทองด า น.ส.วิภาวดี  ทองด า 3.91   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)
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13 18528 นางนภทัรธร  บางทิพย์ นายภทัรพล ดอนนาปี 3.91   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

14 1716 นายชยัยนัต ์ ค  าป้อ น.ส.ปานชนก  ค  าป้อ 3.88   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

15 13209 นายวิเชียรศกัด์ิ  เพชรดี น.ส.นภสักร  เพชรดี 3.88   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

16 19404 น.ส.ชิชาณฏัฐ์  ฐิติคุณธนากรณ์ น.ส.ปวีร์ชฎา  กนัจาด 3.87   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

17 3785 นายไกรศรี  มณีอ่อน นายศิกษก  มณีอ่อน 3.85   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

18 3915 นายจารุชาติ  ปราชญน์คร นายณฐัดนยั  ปราชญน์คร 3.85   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

19 8729 นายสราวธุ  อุเทนรัตน์ น.ส.พธิุตา  อุเทนรัตน์ 3.83   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

20 18649 นางมาริสา  อิงธรรมจิตร์ น.ส.มารีน  อิงธรรมจิตร์ 3.82   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

21 7251 นายนิวติั  มีวรรณสุขกุล น.ส.ศุภนิช  มีวรรณสุขกุล 3.81   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 12272 นายวิจกัร  พิกุลศรี น.ส.จิรดา  พิกุลศรี 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

23 14027 น.ส.อุศา  ชุน้ฟ้ง นายธนาดล  ชุน้ฟ้ง 3.80   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

24 9803 นายบุญเล่ือน  สมกนั น.ส.บูรณ์สิริ  สมกนั 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

25 17425 นายนฤนาท  เผือกข า ด.ญ.ฟ้าลดา  เผือกข า 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(สระบรีุ)

26 10532 นายชาตรี  สทัธรรมนุวงศ์ นายตุลย ์ สทัธรรมนุวงศ์ 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

27 10448 นายนิรันดร์  ขวญัแกว้ น.ส.นิจจารีย ์ ขวญัแกว้ 3.77   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

28 14983 นายวฒิุชยั  แกว้นพรัตน์ น.ส.รัตนาวลี  แกว้นพรัตน์ 3.77   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

29 11722 นายพรหมวิหาร  ต่างสี น.ส.พิชญช์าภรณ์  ต่างสี 3.73   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

30 4309 นายวิทยา  ปัญจมาตย์ น.ส.สวภทัร  ปัญจมาตย์ 3.68   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

31 6516 นายสิทธิโชค  พฒุยนื นายบุญญปัญญ ์ พฒุยนื 3.68   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

32 15571 นายด ารงค ์ หาญภกัดีนิยม น.ส.วริศรา  หาญภกัดีนิยม 3.68   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

33 8665 นายพลัลภ  หนูเสน น.ส.พนสัวรรณ  หนูเสน 3.66   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

34 20179 น.ส.เอ้ือใจรัช  ทองดอนโพธ์ิ น.ส.เกศวสุ  บุญเทพ 3.65   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

35 4464 นายวินิตย ์ แต่งผิว นายนฤปนาถ  แต่งผิว 3.62   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

36 4184 นางภาราดา  หินอ่อน นายฐิติภทัร์  หินอ่อน 3.60   เจา้หนา้ท่ี

37 1526 นายศกัด์ิศิริ  เจริญเนตร น.ส.อรปรียา  เจริญเนตร 3.58   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

38 17829 นายสราวธุ  สราศิริ นายธนดล  สราศิริ 3.58   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3

39 9009 นายนิวฒัน์  สงมา น.ส.ศุภกานต ์ สงมา 3.57   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

40 10022 นายประสาร  เจนสวสัด์ิพงศ์ นายศุภกร   เจนสวสัด์ิพงศ์ 3.51   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

ระดับช้ัน: มัธยม 5 33จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 5956 นายมานิจ  ศรีสุจารย์ นายปานเทพ  ศรีสุจารย์ 4.00   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

2 15054 นางคนึงนิจ  ตนันุกิจ น.ส.รดา ตนันุกิจ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

3 15137 นายสุพจน์  เศวตอาคเนย์ น.ส.ธนาภรณ์  เศวตอาคเนย์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

4 15776 นางกฤษณา  รัตนวิระกุล น.ส.ญาณิศา  รัตนวิระกุล 4.00   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

5 16333 นายครรชิต  โล่ห์ค  า น.ส.กานพลู  โล่ห์ค  า 3.98   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

6 10747 นายมานะ  ภาระการ น.ส.กนกวรรณ  ภาระการ 3.96   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

7 12263 นายฉตัรชยั  สมสวย น.ส.ศิรประภา  สมสวย 3.96   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)
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8 2171 นายชลอ  โพธ์ิศิริ น.ส.ณฐักานต ์ โพธ์ิศิริ 3.95   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานฯ(ลูกจา้ง)

9 10135 นายยงยทุธ  สมฤทธ์ิ นายเทวฤทธ์ิ  สมฤทธ์ิ 3.95   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

10 12596 นายอนุรักษ ์ สุรังษี น.ส.ฉตัรทอง  สุรังสี 3.95   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

11 15609 นายกฤษฎา  เล็กมณี น.ส.กฤตพร  เล็กมณี 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

12 15195 นายประวิทย ์ โยธาราษฎร์ น.ส.ชลธิชา  โยธาราษฎร์ 3.92   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

13 5243 นายวนัดี  มหาไชย น.ส.ปพิชญา  มหาไชย 3.91   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

14 6878 นายพิษณุพนัธ์  วงคข์นัธ์ น.ส.ขวญัจิรา  วงคข์นัธ์ 3.84   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

15 10851 นายยงยทุธ  เสียงล ้า น.ส.ภคมณ  เสียงล ้า 3.83   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

16 4770 นายสุรชาติ  เกียรติพนัธ์ุ นายนพเมศฐ์  เกียรติพนัธ์ุ 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

17 19728 นางสุภาพร  จิตตง์าม น.ส.ฉนัทสิ์นี  จิตตง์าม 3.79   ทสจ.สระแกว้

18 3547 นายธนกฤต  ทองหวัเตย น.ส.พรนชัชา  ทองหวัเตย 3.78   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

19 11982 นายสมชาติ  หลวงพรม น.ส.นภาภรณ์  หลวงพรม 3.78   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

20 14945 นายธนทัชยั  ทิพยบุ์รี น.ส.สุดารัตน์  ทิพยบุ์รี 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

21 13809 นายมานะ  จิตฤทธ์ิ นายภทัรวตั  จิตฤทธ์ิ 3.77   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

22 10900 นายชยัรัตน์  วงศฟ์ู นายชินกฤต  วงศฟ์ู 3.72   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

23 7464 นางพวงพรรณ  หวงัโพลง้ น.ส.กานตพิ์ชชา  ยงรัตนา 3.71   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

24 7373 นายดิเรก  อรุณเพง็ น.ส.วนาพร  อรุณเพง็ 3.70   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

25 8472 นายปรีชา  เกตทองสง น.ส.อธิชา  เกตทองสง 3.67   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

26 15261 นายโพธิเศรษฐ์  อรุณโรจน์ น.ส.นารา  อรุณโรจน์ 3.67   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

27 10074 นายเอกชยั  เทพกิจ น.ส.ลลิตภทัร  เทพกิจ 3.66   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

28 16570 นางจีรกานต ์ วงคปั์ญญา น.ส.ณฐักานต ์ วงคปั์ญญา 3.66   ทสจ.น่าน

29 1940 นายสวสัด์ิ  โพธ์ิชยั นายปวิณมยั  โพธ์ิชยั 3.58   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

30 15174 นางประนอม  พรพานิช น.ส.ภคันนัท ์ พรพานิช 3.57   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

31 7058 นายสุทศัน์  เลา้สกุล นายนฤพนธ์ิ  เลา้สกุล 3.53   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

32 18813 น.ส.บุญภา  ชุมทอง นายพีรวสั  กาทอง 3.53   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

33 12077 นางประนอม  ชุมเรียง นายทพัไท  ชุมเรียง 3.50   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

ระดับช้ัน: มัธยม 6 36จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 1721 นางทิพวรรณ  เศรษฐพรรค์ น.ส.วารี  เศรษฐพรรค์ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

2 3004 นายชยัวฒัน์  จิตกลา้ น.ส.นฤภร  จิตกลา้ 4.00   สมาชิกเกษียณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

3 5129 นายวนัชยั  จริยาเศรษฐโชค น.ส.ตีรณา  จริยาเศรษฐโชค 4.00   ทสจ.สกลนคร

4 8397 นายสุดใจ  บุตรแตง น.ส.ภทัรานุช  บุตรแตง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

5 13912 นายเอกวิทย ์ สิทธิโชติวงศ์ นายปริตต ์ สิทธิโชติวงศ์ 4.00   ทสจ.สุรินทร์

6 13661 นายหตัถพล  คลา้ยแท้ น.ส.วิลาสินี  คลา้ยแท้ 3.99   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

7 9589 นางอธิชา  นิลพฤกษ์ นายณภทัร  นิลพฤกษ์ 3.96   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

8 10454 นางพิมสุดา  เครืออยู่ น.ส.ปภาดา  เครืออยู่ 3.96   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

9 7252 นายชาญณรงค ์ เพชรดี น.ส.ธญัลกัษณ์  เพชรดี 3.95   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)
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10 16773 นายวริทธ์ิ  คิดถูก น.ส.เป่ียมรัก  คิดถูก 3.95   ทสจ.ตรัง

11 1932 นายสุเทพ  ขึงกระโทก นายธนวฒัน์  ขึงกระโทก 3.94   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

12 3734 นายสนัติ  กิตติบรรพชา น.ส.สณัฑกานต ์กิตติบรรพชา 3.94   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

13 9810 นายพีรวสั  เมฆิน น.ส.ภาวิดา  เมฆิน 3.92   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

14 12971 นายสมชาย  สาริกานนท์ นายพนัธ์ุธชั  สาลิกานนท์ 3.92   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

15 3317 นายฐะนะวฒัน์  เส้งส่ง น.ส.ฝอยฝน  เส้งส่ง 3.91   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

16 13891 นายอภิสิทธ์ิ  พวงยะ นายปัณณธร  พวงยะ 3.91   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

17 19776 น.ส.ลภสัรดา  ศรีค  าฝ้ัน น.ส.จุฑามาศ  หม่อมวงษสุ์วรรณ์ 3.90   ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1(เชียงใหม่)

18 13264 นายเจษฎา  พลูนวน น.ส.อาภาศิริ  พลูนวน 3.89   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

19 13359 นายอานนทว์ฒัน์  วงษแ์หยม น.ส.สิริกร วงษแ์หยม 3.89   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

20 14874 น.ส.อนนัตพร  ดัน่เจริญ นายนพรุจ  พิบูลย์ 3.86   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

21 1908 นายสมพงค ์ บุญสนอง น.ส.วาสิตา  บุญสนอง 3.85   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

22 5558 นายนเรศ  เจริญภกัดี น.ส.ศุภิสรา  เจริญภกัดี 3.83   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

23 18446 นางศรีวรรณ  ภิรมยร่ื์น น.ส.อติวรรณ  ภิรมยร่ื์น 3.81   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

24 7569 นายสมศกัด์ิ  เขียนสี น.ส.สิริวรรณ  เขียนสี 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

25 3788 นางอุษณีย ์ กนัทพงษ์ น.ส.นนัทน์ภสั  กนัทพงษ์ 3.78   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

26 18283 น.ส.ณภทัร  ตั้งกิจวานิชย์ น.ส.สุพิชญา  ตั้งกิจวานิชย์ 3.77   ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาค 9

27 16843 นายมานิตย ์ มณีทิพย์ น.ส.สุนิตา  มณีทิพย์ 3.75   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

28 12101 นายเอกอรรถ  จนัทนุปาน น.ส.ชญาสินี  จนัทนุปาน 3.73   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

29 573 นายวิชาญ  ปรึกษากร นายณฐักร  ปรึกษากร 3.70   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

30 12928 นายปรัธญานนท ์ หนูไชยนัต์ น.ส.ปรัชญาภรณ์  หนูไชยนัต์ 3.69   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

31 3957 นายวิเชียร  เอ่ียมสะอาด น.ส.วรรณพร  เอ่ียมสะอาด 3.68   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

32 5428 นายพรเทพ  ตนัสกุล น.ส.ภคัจิรา  ตนัสกุล 3.68   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

33 6081 นายคมกฤษ  พิณสาย น.ส.ชุติกาญจน์  พิณสาย 3.62   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

34 13943 นายมานิต  ฝ้ันวีระ น.ส.ธีรารัตน์  ฝ้ันวีระ 3.61   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

35 3812 นายพรชยั  นอ้ยสวรรค์ น.ส.ใบชา  นอ้ยสวรรค์ 3.55   ทสจ.ปทุมธานี

36 14482 นายมานพ  ดีขนุทด น.ส.ณฐัธิดา  ดีขนุทด 3.53   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)
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ช่วงช้ัน : อาชีวศึกษา (ปวช) 6จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ระดับช้ัน: ปวช. 1 1จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 9362 นายมนตช์ยั  หาญพงษพ์นัธ์ นายธญัชนิต  หาญพงษพ์นัธ์ 3.73   ทสจ.ล าปาง

ระดับช้ัน: ปวช. 2 2จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 14429 นางพชัรี  เสือเปรม นายพชัร  เสือเปรม 3.69   ทสจ.พิจิตร

2 11333 นายเสง่ียม  ต  าราเรียง นายภูมินทร์  ต  าราเรียง 3.55   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

ระดับช้ัน: ปวช. 3 3จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 17069 นายสมหมาย  ค  าแกว้ นายชยัวฒัน์  ค  าแกว้ 3.83   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

2 14005 นายทนงศกัด์ิ  ทารัตน์ น.ส.ณฐัณิชา  ทารัตน์ 3.64   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

3 6132 นางคนึงนิจ  คา้ไม้ นายนิธิศ  คา้ไม้ 3.57   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)
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ช่วงช้ัน : อาชีวศึกษา (ปวส) 8จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ระดับช้ัน: ปวส. 1 4จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 3450 นายสวสัด์ิชยั  ชูพรม นายวรัญชยั  ชูพรม 3.94   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

2 1456 นายสิน  เนตรสน นายดนุสรณ์  เนตรสน 3.62   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

3 10380 นายณฐัพนัธ์  ผาสิงห์ นายณฎัฐนนัต ์ ผาสิงห์ 3.57   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

4 10100 นายวฒิุมาศ  จนัทร์มา นายวฒิุนนัท ์ จนัทร์มา 3.52   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

ระดับช้ัน: ปวส. 2 4จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 15361 นายประพนัธ์  โมสิกรัตน์ น.ส.สุวจันี  โมสิกรัตน์ 3.89   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

2 13801 นายสุพจน์  อวนมิน น.ส.กญัญาพชัร  อวนมิน 3.75   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

3 15461 นายกนกพนัธ์ุ  ขึมจนัทร์ นายภาณุพงศ ์ ขึมจนัทร์ 3.69   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

4 15066 นางวนิดา  ขนัสมัฤทธ์ิ น.ส.ศศิกานต ์ รวยส าราญ 3.58   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)
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ช่วงช้ัน : อุดมศึกษา 95จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ระดับช้ัน: อุดมศึกษา 1 22จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 17051 นายณรงค ์ เชยกล่ินเทศ นายณฐัดนยั  เชยกล่ินเทศ 4.00   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

2 15944 นายปัญญา  ติดมา น.ส.ศวิตา  ติดมา 3.99   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

3 10584 นายนิกาญจน์  บุญมน น.ส.ฑุลิกา  บุญมน 3.92   ทสจ.นครศรีธรรมราช

4 2344 นางม่านฟ้า  แสงสมยั นายราเมศวร์  แสงสมยั 3.91   ทสจ.ลพบรีุ

5 17500 นายไพโรจน์  ภทัรนรากุล น.ส.ปริมศรา  ภทัรนรากุล 3.89   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

6 11554 นายจุมพจน์  สิทธิชยั น.ส.ประกายเพชร  สิทธิชยั 3.88   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

7 7090 นายประสงค ์ สุวรรณโชติ น.ส.ปัณฑช์นิต  สุวรรณโชติ 3.86   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9(อุบลราชธานี)

8 14415 นายสมพงษ ์ ประยรูมหิศร น.ส.ปัทมา  ประยรูมหิศร 3.86   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

9 13568 นายนิเวศน์  จินดาสถาน น.ส.นภสัสรา  จินดาสถาน 3.81   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

10 5353 นางพิกุล  ปิตุยะ น.ส.พิชญาพร  ปิตุยะ 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

11 3925 นายมานพ  ค  าตนั น.ส.ธวลัรัตน์  ค  าตนั 3.77   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

12 10216 นายสุริยา  หอมนาน น.ส.สุธินี  หอมนาน 3.75   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

13 14840 นายวนั  สุวรรณชาต น.ส.พทัธมน  สุวรรณชาต 3.75   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางส านกัปลดักระทรวง

14 16528 นายเรวตั  สุขทอง น.ส.ชวลัลกัษณ์  สุขทอง 3.70   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

15 3709 นายประยธุ  ชลสุวรรณ น.ส.อคัรชาภา  ชลสุวรรณ 3.66   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

16 12291 นายวิรัตน์  พรหมแกว้ นายวศิน  พรหมแกว้ 3.63   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

17 1507 นางกาญจนา  ปรีมนวงศ์ น.ส.กญัญาณฐั  ปรีมนวงศ์ 3.62   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

18 4737 นายสมพล  ศลัยประดิษฐ น.ส.พิชญา  ศลัยประดิษฐ 3.58   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

19 17403 นายอธิวฒัน์  วิริยะ น.ส.ณิชยา  วิริยะ 3.58   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

20 18095 นางอุมาภรณ์  สุกใส นายภานุพงศ ์ สุกใส 3.57   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ขา้ราชการ)

21 14158 นางดรุณี  บุญถึง น.ส.กุลกลัยา  บุญถึง 3.50   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

22 3448 นายบุญเกรียง  ทองพา นายสหสัวรรษ  ทองพา 3.50   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

ระดับช้ัน: อุดมศึกษา 2 14จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 4084 นายจิรศกัด์ิ  นิรโศก นายจิราย ุ นิรโศก 3.93   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

2 4371 นายบุญส่ง  สมเพาะ น.ส.อาทิมา  สมเพาะ 3.88   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

3 16070 นายชิณวตัร  แกว้ทอง น.ส.ชนิกานต ์ แกว้ทอง 3.87   ทสจ.นนทบรีุ

4 13249 นายนพดล  บุญเกาะ นายตน้ตระกูล  บุญเกาะ 3.85   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

5 13781 นายนนทพทัธ์  ละมุลตรี น.ส.ญาณิศา  ละมุลตรี 3.85   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

6 8223 นายประสพ  ช่วยจนัทร์ นายชชันนท ์ ช่วยจนัทร์ 3.84   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

7 8783 นายจ าเนียร  ตน้แกว้ นายชชัชน  ตน้แกว้ 3.82   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

12/9/2562 หนา้ 17  จาก 19  หนา้



8 4690 นายสมพร  ศิริ น.ส.ครองขวญั  ศิริ 3.75   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

9 5171 นายวาทิตย ์ เจริญศิริ น.ส.ชาลิสา  เจริญศิริ 3.74   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

10 5218 นางอรุณี  ทองเอ่ียม น.ส.ลลิตา  ทองเอ่ียม 3.73   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2(ศรีราชา)

11 10630 นางปัญจรัตน์  จินตนา นายปฐวี  จินตนา 3.68   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

12 5947 นายฐิติ  โสมภีร์ น.ส.พาณี  โสมภีร์ 3.67   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

13 13219 นายเกียรติศกัด์ิ  แจง้ชูศกัด์ิ น.ส.ญาดาวี  แจง้ชูศกัด์ิ 3.60   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

14 14476 นายสมบติั  เดชะวงศ์ น.ส.แพรวา  เดชะวงศ์ 3.60   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(ล าปาง)

ระดับช้ัน: อุดมศึกษา 3 18จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 14691 นายสุชิน  เสมสวสัด์ิ นายภาสุ  เสมสวสัด์ิ 4.00   ทสจ.อ านาจเจริญ

2 8291 นายสมหมาย  เจอแกว้ น.ส.ศศินา เจอแกว้ 3.93   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

3 15292 นายสมนึก  สมานไทย น.ส.เชษฐ์ธิดา  สมานไทย 3.90   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

4 13143 นายชาญวิทย ์ แสงสร้อย น.ส.สร้อยสิริ  แสงสร้อย 3.89   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11(พิษณุโลก)

5 5853 นายพิรมย ์ สกูลหรัง น.ส.ธญัจิรา  สกูลหรัง 3.86   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

6 10826 นายกฎ  ชยัพินิจ น.ส.ศศิชา  ชยัพินิจ 3.79   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8(ขอนแก่น)

7 17719 นางพนชักร  บุอ่อน น.ส.ธญัพร  บุอ่อน 3.78   ทสจ.อ านาจเจริญ

8 8333 นายวิมล  อ้ึงพรหมบณัฑิต นายวิชยั  อ้ึงพรหมบณัฑิต 3.70   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

9 14624 นายค าปัน  ปันมา้ น.ส.ชุติพร  ปันมา้ 3.68   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

10 8119 นายไชยวฒัน์  แสงวิสุทธ์ิ น.ส.สุตาภทัร  แสงวิสุทธ์ิ 3.63   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ข)

11 3064 นางสุภาวดี  บุญส าราญ น.ส.ศศิภา  บุญส าราญ 3.62   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

12 7431 นายศากร  สมุทรเพช็ร น.ส.ชินกานต ์ สมุทรเพช็ร 3.60   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

13 19944 นายสุทศัน์  วรรณะเลิศ นายสาริศ  วรรณะเลิศ 3.60   สมาชิกเกษียณเงินฝากออมทรัพย์

14 2094 นายสมเกียรติ  เสนานุช น.ส.สิรธีร์ เสนานุช 3.58   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

15 14435 นายสยามรัฐ  อวยัวานนท์ น.ส.ชนานิศ  อวยัวานนท์ 3.58   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

16 11350 นางสุมาลี  วีระชาติ น.ส.กญัญาปนี  วีระชาติ 3.55   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

17 15791 นางพนิดา  รุ่งรัตนกุล น.ส.เมธาวี  รุ่งรัตนกุล 3.54   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

18 9478 นายสุพฒัน์  ล่ิมไทย น.ส.ศิโรรัตน์  ล่ิมไทย 3.51   ทสจ.สงขลา

ระดับช้ัน: อุดมศึกษา 4 41จ านวนผู้ได้รับทุนทั้งส้ิน ราย

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตร เกรดเลขสมาชิก สงักดั

1 2720 นางจ านรรจ ์ เพียรอนุรักษ์ น.ส.สายรุ้ง  เพียรอนุรักษ์ 4.00   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

2 3463 นายพรเทพ  ศิระวงษ์ นายธเนศ  ศิระวงษ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

3 3484 นายชุมพล  แพรสุรินทร์ นายทศพล  แพรสุรินทร์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1(ปราจีนบรีุ)

4 4844 นายอธิคม  อภยัพงษ์ น.ส.ปพิชญา  อภยัพงษ์ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

5 8003 นางอวยพร  ศรีสุวรรณ น.ส.ชนาพร  ศรีสุวรรณ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(สงขลา)

6 8281 นางจินดารัตน์  บ  ารุงวงษ์ น.ส.นาถนรี  บ  ารุงวงษ์ 4.00   ทสจ.ตราด
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7 9118 นายสมสุข  จารุศุภกร น.ส.ณฐันรี  จารุศุภกร 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

8 10796 นายสมเกียรติ  ซุ่นเซ่ง น.ส.สิริรัตน์  ซุ่นเซ่ง 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

9 12130 นายจตุรงค ์ ธรรมเกษร น.ส.ไอรดา  ธรรมเกษร 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

10 14274 นายจกัรพนัธ์  บุญสูง น.ส.พนัธ์วิรา  บุญสูง 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

11 17521 นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ น.ส.พรรษพร  มานะจงประเสริฐ 4.00   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

12 17568 นายสมชาย  นองเนือง นายตุลย ์ นองเนือง 4.00   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

13 20195 นายปฐมพงศ ์ สิรภูริพฒัน์ น.ส.ภาวินี  สิรภูริพฒัน์ 4.00   กรมทรัพยากรน ้า

14 4810 นายสาโรจน์  วฒันสุขสกุล ด.ญ.มณฑกาญจน์  วฒันสุขสกุล 3.94   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

15 1010 นางพิณทิพย ์ ธิติโรจนะวฒัน์ น.ส.พิมพสุข  ธิติโรจนะวฒัน์ 3.92   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

16 4297 นายประยทุธ  เส้ียวยิม้ น.ส.ภาชริน  เส้ียวยิม้ 3.92   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

17 15902 นายสวสัด์ิ  อั้นเตง้ น.ส.ตรัยรัตน์  อั้นเตง้ 3.91   ทสจ.พงังา

18 13368 นางกนัจนา  บุญภกัดี น.ส.วิมพวิ์ภา  บุญภกัดี 3.90   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

19 13913 นางรุ่งฤดี  หยบิงามเจริญสุข นายธิติพล  หยบิงามเจริญสุข 3.90   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

20 15132 นางอรทยั  มณีโต น.ส.อญัชลี  มณีโต 3.88   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

21 20365 นางอินทิรา  เอ้ือมลฉตัร น.ส.ธมลวรรณ  เอ้ือมลฉตัร 3.87   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้

22 4139 นายประเชิญ  สร้อยทองค า นายปริญญา  สร้อยทองค า 3.86   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

23 16902 นางเรฑิภา  เลขาวิวฒัน์ น.ส.รดา  นิธิโชติมา 3.86   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมป่าไม้

24 17862 นายจุมพฏ  ชอบธรรม น.ส.ภคัจิรา  ชอบธรรม 3.83   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ข)

25 2598 นายคมกฤต  รัตนวิไลกุล น.ส.ยวิษฐา  รัตนวิไลกุล 3.81   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(แม่สะเรียง)

26 19442 นายสมชาย  ปานพวงแกว้ น.ส.นงนุชมาศ  ปานพวงแกว้ 3.81   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3(บา้นโป่ง)

27 12265 นายสงัคม  วิถีเศษ น.ส.นภสัสร  วิถีเศษ 3.78   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

28 8133 นายอภิชาติ  ชูกล่อม น.ส.ภณัฑิลา  ชูกล่อม 3.77   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

29 17221 นายสมชยั  เบญจชย นายสิรภทัร  เบญจชย 3.77   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

30 3815 นายปฐม  ศริพนัธ์ุ นายรัฐพล  ศริพนัธ์ุ 3.75   งบอนุรักษป่์าไม ้(ลูกจา้ง)

31 13711 นายวิสูตร  ศรีสงวน น.ส.รุจรวี  ศรีสงวน 3.72   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5(นครศรีธรรมราช)

32 10841 นายประวติั  ค  าหล่อ น.ส.กุลปรียา  ค  าหล่อ 3.71   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15(เชียงราย)

33 10565 นายธชัพล  อินทรทตั น.ส.ธีรตา  อินทรทตั 3.69   ทสจ.สุรินทร์

34 6455 นางนิรมล  ตานุ น.ส.เบญญาภา  ตานุ 3.67   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

35 9604 นางสุภา  นิลหยก น.ส.ณฐัณิชา  นิลหยก 3.65   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางกรมอุทยานแห่งชาติ

36 6841 นายสงกรานต ์ ใจหลวง น.ส.กุลฑีรา  ใจหลวง 3.64   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14(ตาก)

37 6435 นายสมศกัด์ิ  ศรีคงทน น.ส.ศิริวรรณ  ศรีคงทน 3.63   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

38 16979 นายสุรวฒิุ  สุทธมุสิก นายภคิน  สุทธมุสิก 3.61   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)

39 8442 นายพนมธรรม  จิตรา น.ส.พิชญาภรณ์  จิตรา 3.59   ทสจ.กระบ่ี

40 9051 นายยงยทุธ  สุยานะ นายณฐันนท ์ สุยานะ 3.54   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13(แพร่)

41 9368 นายโกมล  ใจสวา่ง น.ส.กญัญาวีร์  ใจสวา่ง 3.53   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4(สุราษฎร์ธานี)
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เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ (ทุนละ 2,500 บาท)

ล าดบั เลขทีส่มาชิก ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล บุตร มหาวิทยาลยั

1 14274 นายจักรพันธ ์ บุญสงู น.ส.พันธว์ิรา บุญสงู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

2 2720 นางจ านรรจ์  เพียรอนุรักษ์ น.ส.สายรุ้ง เพียรอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

3 9118 นายสมสขุ  จารุศุภกร น.ส.ณัฐนรี จารุศุภกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 12130 นายจตุรงค์  ธรรมเกษร น.ส.ไอรดา ธรรมเกษร มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น

5 16902 นางเรฑภิา  เลขาวิวัฒน์ น.ส.รดา นิธโิชติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 5065 นายเศรษฐรัฐ  ทองฤกษ์ น.ส.ศลิษา ทองฤกษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 9051 นายยงยุทธ  สยุานะ นายณัฐนนท ์สยุานะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8 20195 นายปฐมพงศ์  สริภริูพัฒน์ น.ส.ภาวินี สริภริูพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 3463 นายพรเทพ  ศิระวงษ์ นายธเนศ ศิระวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10 7347 น.ส.ยุพิน  ชุ่มตา นายติณวัฒน์ หงสพั์นธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 4622 นางณัฐฐิญา  เข่งคุ้ม น.ส.กฤษณา เข่งคุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 8133 นายอภิชาติ  ชูกล่อม น.ส.ภัณฑลิา ชูกล่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 16838 นายสทิธชัิย  ทพิย์บ ารุง นายสทิธกุิล ทพิย์บ ารุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 17568 นายสมชาย  นองเนือง นายตุลย์ นองเนือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 10796 นายสมเกยีรติ  ซุ่นเซ่ง น.ส.สริิรัตน์ ซุ่นเซ่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ

16 13368 นางกนัจนา  บุญภักดี น.ส.วิมพ์วิภา บุญภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 4844 นายอธคิม  อภัยพงษ์ น.ส.ปพิชญา อภัยพงษ์ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น

18 8442 นายพนมธรรม  จิตรา น.ส.พิชญาภรณ์ จิตรา มหาวิทยาลัยมหิดล

19 2598 นายคมกฤต  รัตนวิไลกุล น.ส.ยวิษฐา รัตนวิไลกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

20 10841 นายประวัติ  ค าหล่อ น.ส.กุลปรียา ค าหล่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายช่ือผูส้มคัรขอรบัทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2562

ประเภททุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ ากดั
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รายช่ือผูส้มคัรขอรบัทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2562

ประเภททุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ ากดั

เกียรตินิยมอนัดบัสอง (ทุนละ 1,000 บาท)

ล าดบั เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกลุ ช่ือ-สกลุ บุตร มหาวิทยาลยั

1 5996 นางประภัสสรฐ์  ช้ันประเสริฐนายชัยพฤกษ์ อมิิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 8281 นางจินดารัตน์  บ ารุงวงษ์ น.ส.นาถนรี บ ารุงวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 8003 นางอวยพร  ศรีสวุรรณ น.ส.ชนาพร ศรีสวุรรณ มหาวิทยาลัยทกัษิณ

4 12551 นายสรัชชา  สริุยกุล ณ อยุธยานายตรี สริุยกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 5013 นายพิชิต  วงษ์เตียวตระกูล น.ส.ธนัย์ชนก วงษ์เตียวตระกูลมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

6 4592 นางสภุาพร  ไกรกลาง น.ส.ศุภากร ไกรกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 6435 นายสมศักดิ์  ศรีคงทน น.ส.ศิริวรรณ ศรีคงทน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8 19491 นางเพญ็พิชชา  บุญรัตน์ นายกฤษกร บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9 12093 นายพิษณ ุ ศรีเพ่ง นายพีรพัฒน์ ศรีเพ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10 18652 นายจักรา  ดิษยนันทน์ น.ส.อภิชญา ดิษยนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 3185 นายน าชัย  สขุเจริญ น.ส.กรกนก สขุเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 1010 นางพิณทพิย์  ธติิโรจนะวัฒน์น.ส.พิมพสขุ ธติโิรจนะวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 7535 นายนิพนธ ์ เกษมสวัสดิ์ น.ส.ธญัวรัตน์ เกษมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 17862 นายจุมพฏ  ชอบธรรม น.ส.ภัคจิรา ขอบธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 13913 นางรุ่งฤดี  หยิบงามเจริญสขุ นายธติิพล หยิบงามเจิรญสขุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 3815 นายปฐม  ศริพันธุ์ นายรัฐพล ศริพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17 18339 น.ส.นรากร  ค าสมุทร น.ส.กชกร กนัทะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่



รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี2562

ประเภท 'ทุนส่งเสริมการศึกษากรณพีิเศษ'

ล าดบั ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรเลขสมาชิก สงักดั

1 6447 นายเดช  สุขก๋า นายปัฐน์  สุขก๋า   สมาชิกเกษียณกรมบญัชีกลางส านกัปลดักระทรวง

2 6874 นายกณิศ  บุญญาสถิตสถาพร นายกรณิศ  บุญญาสถิตสถาพร   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7(นครราชสีมา)

3 7571 นายกีรติ  เมฆสุวรรณ นายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12(นครสวรรค)์

4 11060 นายบุญหลาย  ค  านาทิพย์ น.ส.ภาลิตา  ค  านาทิพย์   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10(อุดรธานี)

5 11552 นายมณเฑียร  ปวีณานนัท์ ด.ช.นนทกร  ปวีณานนัท์   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6(ปัตตานี)

6 12626 นายพงษศ์กัด์ิ  วุฒิสาร นายพงศพฒั  วุฒิสาร   ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16(เชียงใหม่)

7 12923 นายเก้ือ  สรรพคา้ ด.ช.กนัตธี์ร์  สรรพคา้   งานบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม(้ล)

8 13655 นายเกรียงไกร  ธนะสีลงักูร นายภควตัร  ธนะสีลงักูร   ทสจ.อุดรธานี

9 14750 นายสราวุฒิ  กงัวีระนนท์ ด.ญ.ลดาวดี  กงัวีระนนท์   ทสจ.กาญจนบุรี

10 18605 น.ส.สุภตัรา  ทองเพช็ร ด.ญ.ปาณิสรา  ขนุรัง   งบอนุรักษป่์าไม ้(ขา้ราชการ)

11 19946 น.ส.ปาจรีย ์ วงศว์ชิมาเภท ด.ช.ธนพฒัน์  เพชรรัตน์   ทสจ.อ่างทอง
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