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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)
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ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6326280001 ว่าทีร่.ต.หญิง สุกัญญา พลเยี่ยม

6326280002 นาย นัทธพงศ์ ค าผิวมา

6326280003 นาย สุดหล้า หัสดีกงทอง

6326280004 นาย ณภัทรธนศรณ์ กรกระหนก

6326280005 นาย บิน จันทะวงษ์

6326280006 นาย จักรกฤษณ์ อินยา

6326280007 นาย กฤษฎา เพชรมั่ง

6326280008 นาย ศุภชัย ค าแก้ว

6326280009 นาย อภิวัฒน์ ใจเมทา

6326280010 นาง บุญนภา อุ้ยเจริญ

6326280011 นาย สุนทร ปัน้ทอง

6326280012 นาย รุ่งสุขสรรค์ บุสอน

6326280013 นาย วิชัย พากันหา

6326280014 นางสาว ศรีไพร จ าปารัตน์

6326280015 นางสาว ศิริวิมล ปังค า

6326280016 นาย ทรงศักด์ิ ปังค า

6326280017 นาย นินาท คันเทีย

6326280018 นาย นเรศ ฤทธิฤ์าไกร

6326280019 นาย วีรวัฒน์ จันทร์รุณ

6326280020 นาย สมพล อุ่นโต

6326280021 นาย เปรียญ วรรณรัตน์

6326280022 นาย จักรี ขันแก้ว

6326280023 ว่าทีร้่อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย นิลเหล็กเพชร

6326280024 นาง นพคุณ ศิริ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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6326280025 นาย ชินณพงศ์ จันบ่อโพธิ์

6326280026 นาย พงศ์ศิริ ปราณี

6326280027 นาย ดุน กองธิราช

6326280028 นาย โสธร มาอุ่น

6326280029 นาง วิจิตรา ขวัญหอม

6326280030 นางสาว วรรณพร พุม่มี

6326280031 นาย ภาสกร มะลัยกอง

6326280032 นางสาว ฐิติพร อุ่นแก้ว

6326280033 นาย ยศกร ขวัญล้อม

6326280034 นาย สิทธิชัย ขวัญตัว

6326280035 นาย กฤษฎา ข าคง

6326280036 นาย สุรัตน์ มากดี

6326280037 นางสาว นริศรา บุญโสพิน

6326280038 นาย พงศกร คันศรี

6326280039 นาย พิชิต ต่ายธานี

6326280040 นาง ร้อย ทองมา

6326280041 นาย ไสว สุพร

6326280042 นาย พงศธร ทับทองหลาง

6326280043 นาย ฉลาด บุญเครือพวง

6326280044 นาง ณัฐพร บุญจันทร์

6326280045 นาย นฤเบศร์ หอยสังข์

6326280046 นางสาว สุวรรณี แสงสีห์

6326280047 นาย อานันท์ จันทร์เกิน

6326280048 นางสาว นทัยวุฒิ นาคยิ้ม

6326280049 นาย วัชระ ดีบาง

6326280050 นางสาว หทัยรัตน์ คชรินทร์

6326280051 นาย วิเชฐ ไกรราช
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6326280052 นาย นัฐพงษ์ กันหา

6326280053 นาง ทองสุ่น บัวงาม

6326280054 นาย นิพนธ์ กันยาประสิทธิ์

6326280055 นาย ส าเริง ประสมผง

6326280056 นาย แหลม วงแก้ว

6326280057 นาย ถวิล เชื้อหงษ์

6326280058 นางสาว วิไลลักษณ์ ค าอ้าย

6326280059 นาย ปวิชญา ถิ่นทิพย์

6326280060 นาย สมบูรณ์ พืชสิงห์

6326280061 นาย อดิศร ทองหมู่

6326280062 นาย บัวเขียว แสนค า

6326280063 นาย วีระ กระสงค์

6326280064 นาย ปรีดา วรรณญาติ

6326280065 นาย สุกัญญา พรหมรักษา

6326280066 นางสาว ภัสสรินท์ มารุ่งเรือง

6326280067 นาย แสงสุริยา เพชรนอก

6326280068 นาย เพชร จันทร์เขียด

6326280069 นาย สุเพน เรียนค า

6326280070 นาย วันชัย บุญเลิศ

6326280071 นางสาว นงนุช ด่อนนาคดี

6326280072 นางสาว พัชรี แก้วทิพย์

6326280073 นาย สุรเดช หอมสิงทอง

6326280074 นาย สุระเดช กลมนา

6326280075 นาย มงคล อินทะพุท

6326280076 นาย ธนกร อุ่นบุญ

6326280077 นาย สุทธิพงษ์ หมื่นพัน

6326280078 นาย นครชัย คงมาก
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6326280079 นาย วัชระ ประสุนิง

6326280080 นาง สุพรรณี กุลวาไชย

6326280081 นางสาว นันทนา พรหมบุญ

6326280082 นาย ยุทธนา ฤาชา

6326280083 นาย มิตร กันเจิม

6326280084 นาย สมชาย เกตุสิงห์

6326280085 นาย สมภาร ตีบอ่อน

6326280086 นาย สามิตร ขวัญโพก

6326280087 นาย ลคร สุวรรณโทน

6326280088 นาย สาธร ค าไวย์

6326280089 นางสาว เมธินี ทิมแห้ว

6326280090 นาย วัชรพันธ์ น าเจริญ

6326280091 นาย ต๋อม ค าอาจ

6326280092 นาง แสงเดือน ฉิมมากรม

6326280093 นาย วีระศักด์ิ ขวัญมาก

6326280094 นาย ธีระกุล อายิ

6326280095 นาย อนุศักด์ิ ค าขาว

6326280096 นาย นเรณ แสงสีห์

6326280097 นาย คอง เนตรแสงสี

6326280098 นาย มนัส นันทะราช

6326280099 นาย สุวัฒ เย็นดี

6326280100 นาย ยงยุทธ อุตรยันต์

6326280101 นาย สมาน คงสังคะ

6326280102 นาย ปันนา หาญไชพา

6326280103 นาย จิรวัฒน์ สิงห์ดา

6326280104 นาย ปฐมพงศ์ ทุมป้อม

6326280105 นาย มีนา มีแสงแก้ว
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6326280106 นาย พีรพัฒน์ พุฒลา

6326280107 นาย ธีรวัฒน์ ปะระมะ

6326280108 นาย เกษม วันวาน

6326280109 นาย สมยง เกตุละ

6326280110 นางสาว นราภรณ์ ทับทิมไทย

6326280111 นาย พิเชษฐ์ ด่อนวุน่

6326280112 นาง ธิดารัตน์ อุ่นแก้ว

6326280113 นาย ลิว สีกา

6326280114 นาย สมัคร ค าแว่น

6326280115 นาย ปรีชา เจริญรูป

6326280116 นาย บุญไหล ชาวบล

6326280117 นาย จอมศักด์ิ จันทร์เขียด

6326280118 นาย วิชิต มีสอน

6326280119 นาย วิชิต หิตมูล

6326280120 นาง พรทิพย์ ชูสงฆ์

6326280121 นาง รินดา พันจันดา

6326280122 นาย แก่นศักด์ิ จันจอน

6326280123 นาย นพรัตน์ พรมภาพ

6326280124 นาย ณัฐพล มีหอม

6326280125 นาย ไพฑูรย์ อินทร์หน่อ

6326280126 นาง ปัทมพร พูลเขตร

6326280127 นาง ปิน่แก้ว บามา

6326280128 นาย ชุติมันต์ วงษ์ดอน

6326280129 นาย ลิขิต ขอมเมืองปัก

6326280130 นาย ณัฐดนัย ค าเติม

6326280131 นาย ประเสริฐ ไม้งาม

6326280132 นาย ชาญชัย นาคข า
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6326280133 นาย วันเพ็ญ เกิดพินธ์

6326280134 นาย ปัญจะ แจ่มชาวนา

6326280135 นาย ประธาน ปานเกิด

6326280136 นางสาว ภาวิณี หุมเพียง

6326280137 นาย เกียน ใจชั้นกลาง

6326280138 นาย วศิลป์ ปัญญาแก้ว

6326280139 นาย ศรีโพธิ์ พรมญวน

6326280140 นาย เฉลิมชนม์ ดวงเงิน

6326280141 นาย สมบัติ ทัง่รอด

6326280142 นาย ธงชัย มารอด

6326280143 นาย วายุ อั๊วพรม

6326280144 นาย เอกพงษ์ แสงสว่าง

6326280145 นาย ล าไพร ค าภีร์

6326280146 นาย พงษ์ศธร สุขกรัต

6326280147 นาย ศตวรรษ ขวัญดก

6326280148 นาย จาตุรนต์ จันทนินทร

6326280149 นาย ทนงศักด์ิ งอนมี

6326280150 นาย วรเชษฐ์ ฟองดา

6326280151 นาย สุเมท จันทร์หมี

6326280152 นาย ปิยพงษ์ กันต๊ะกวาง

6326280153 นาย ธานินทร์ ศรีธรรมมา

6326280154 นาง นุชนาถ ถอสูงเนิน

6326280155 นาย นิรุต บ ารุงศักด์ิ

6326280156 นาย ชัยชาญ จันทร์เพ็ง

6326280157 นาย กระรัด เพชรกันหา

6326280158 นาย นิรันต์ วารีสวัสด์ิ

6326280159 นาย เอนก ชัยชนะ
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6326280160 นาย ครรชิต แสนคาน

6326280161 นาย เอกลักษณ์ บัวทอง

6326280162 นาย อาทิตย์ เสาวภา

6326280163 นาย อธิวัฒน์ จ าปาแก้ว

6326280164 นาย เอกราช มาสี

6326280165 นาย อภินันท์ บุญธรรม

6326280166 นาย วราวุธ วรรณวินัย

6326280167 นาย วัชระ แสนยศ

6326280168 นาย จารุวิทย์ มีนาค

6326280169 นาย เสน่ห์ เกาะแก้ว

6326280170 นาย ณรงค์ชัย เพ็งเทีย่ง

6326280171 นาย ศุภักษร ลานปัน

6326280172 นาย กฤษฏา สังเวียนวงค์

6326280173 นางสาว ล าพูน มานิตย์

6326280174 นาย จิรายุ นิลสนธิ

6326280175 นาย สมหมาย เพชรภู่

6326280176 นาย วีระพล แคลไหล

6326280177 นาย สงกรานต์ เกตุละ

6326280178 นาย อนุรักษ์ กันแย้ม

6326280179 นาง ศุภิสรา นันทะพรม

6326280180 นาง สุพัตรา สารีสังข์

6326280181 นางสาว กนกวรรณ หลงทอง

6326280182 นาย ชูเกียรติ โพธิอ์่อนตา

6326280183 นาย เทียนชัย พิมเสนา

6326280184 นาย แสนภูมิ เมืองแก่น

6326280185 นาย สมชาย ค านัน

6326280186 นาย สมบูรณ์ ทองโอย
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6326280187 นาย บันเทิง แต่งน้อย

6326280188 นาย อ าพล สิงห์ทอง

6326280189 นาย ธัชพล ไชยชนะ

6326280190 นาย ชนะ แก้วขาว

6326280191 นาย เมธาวัฒน์ อ่างค า

6326280192 นาย ศรราม ค าตา

6326280193 นาย สรรเสริญ ทนมี

6326280194 นาย กรกต อินทะศรี

6326280195 นาย เกรียงศักด์ิ มณีจร

6326280196 นาย สามารถ ลาสม

6326280197 นาย พานุมาศ ค าที

6326280198 นาย สุรี พายัพ

6326280199 นาย ธนะเทพ แก้วประดับ

6326280200 นาย เสนาะ แก้วเมือง

6326280201 นาย ทิพเนตร บุญมา

6326280202 นาย บุลากร กลีบบัวทอง

6326280203 นาย นาย อรุณ มะหมุด

6326280204 นาย นาย ละพิน โนวังหาร

6326280205 นาย ชัยพร คงหนองลาน

6326280206 นาย สุพจน์ ทิพโสต

6326280207 นางสาว สุชาดา จ าปาแก้ว

6326280208 นางสาว จันทร์จิรา จันทูล

6326280209 นาย ศราวุธ ทิมป่าต้ิว

6326280210 นาง กาญจนา ยิ้มเครือทอง

6326280211 นาย สมจิตร กิสิน

6326280212 นาย ทวีศักด์ิ ตรีสิน

6326280213 นาง ดวงดาว ดีพุม่
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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  251  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326280214 นาย อภิชาติ บุระดา

6326280215 นาย ธนากร เชียงหนุ้น

6326280216 นาย โทน บุญธรรม

6326280217 นาย วังบัวบาน คงหนองลาน

6326280218 นาย สง่า บุญอาจ

6326280219 นาย แทน พุม่พวง

6326280220 นาย ภิรมย์ พรมรักษา

6326280221 นาย สมศักด์ิ จันทะคีรี

6326280222 นาย ทรงพล บูรณะสุทธิ์

6326280223 นาย เกวียน อ่อนบุญ

6326280224 นาย พัน่ แก้วแจ่ม

6326280225 นาย สุวิญ อินปัญญา

6326280226 นาย อนุวัฒน์ ยศปัญญา

6326280227 นาย ศรายุทธ เสง่ียมอยู่

6326280228 นางสาว ภาวิณี เชื้อหงษ์

6326280229 นาย ปรีชา โถงโฉม

6326280230 นาย อ าพล อ่ าพูล

6326280231 นาย วัชระ อินทร์ชัยศรี

6326280232 นาย มานพ กลอยเดช

6326280233 นาย ยอด ค ารัตน์ 

6326280234 นาย วชิรวิทย์ ต้ังจิตวัฒนะ

6326280235 นาย คมสัน อินนวน

6326280236 นางสาว กนกพร สังเวียนวงค์

6326280237 นาย ต่าย จันทร์เมือง

6326280238 นาย โสฬส สิงษาลา

6326280239 นาย ยอดรัก ทาไส

6326280240 นาย ต้นสน จันจอน
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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  251  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326280241 นางสาว สุมาริน กับค า

6326280242 นาย ปัญญา สาริการ

6326280243 นางสาว สุภาภรณ์ หุม้สิน

6326280244 นาย กฤษณภรรณ ค าล้ิว

6326280245 นาย มงคล ศรีพุฒ

6326280246 นาย พรหมมินทร์ โมราเพ็ง

6326280247 นาย เสถียร สุขอ่วม

6326280248 นาง ปราณี จันรุณ

6326280249 นาย อนุชา มั่นแดง

6326280250 นางสาว ปณัสก์ กุลจิรากูล

6326280251 นาง สิรินาฐ โคกน้อย

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


