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หน่วยงาน  :  27 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่12 (นครสวรรค์)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  141  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6327280001 นางสาว นลินี ปะสุตะ

6327280002 นาย เอนก โนรีย์

6327280003 นาย ณรงค์ แก้วกก

6327280004 นาย สาคร หมีทอง

6327280005 นาย สากล ป่าดู่

6327280006 นางสาว หนูเพียร พัดแก้ว

6327280007 นาง กัญญาณัฐ แก้วสา

6327280008 นาย เรวัตร ป้อมอยู่โคน

6327280009 นางสาว สุนิสา แสงวิเศษ

6327280010 นางสาว อชิรญา มีทนงค์

6327280011 นาย ชัยวิชิต มั่นใจ

6327280012 นาย สุริยะ หวังดี

6327280013 นาย มนตรี เอกเจริญ

6327280014 นาย ชาญพัฒน์ ภูมี

6327280015 นาย นายบุญเลิศ เถื่อนช้าง

6327280016 นาย วิสุทธิ์ โคตรบุตร

6327280017 นาย ขันตี จ าปาดี

6327280018 นาย โกมล แคฝอย

6327280019 นาย บุญตา การกล้า

6327280020 นาย บุญสาน เทียนแอ้น

6327280021 นาย นิสสัน หันนุภาพ

6327280022 นาย อุทิศ สนิตย์โชติ

6327280023 นาย ดาบทอง โปร่งอ่อน

6327280024 นาย ไสว ศรีเลิศ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6327280025 นาย วันชัย ดีเลิศ

6327280026 นางสาว ปราณี เกตุอ่อน

6327280027 นาย สมศักด์ิ อารีย์

6327280028 นางสาว วราภรณ์ คลังแสง

6327280029 นางสาว พรศญาณีย์ จุ้ยสกุล

6327280030 นาย คมกฤษณ์ หวังบ่อกลาง

6327280031 นาง สายันต์ บุตรเพ็ชร

6327280032 นางสาว วัชราภรณ์ เพ็งสุข

6327280033 นาย หรรษา ชุ่มคุณ

6327280034 นาย เด่นชัย อารุ

6327280035 นาย สุวัฒน์ เปรมเสถียร

6327280036 นาย สุขวัสชัย ฤทธิเดช

6327280037 นาง วรรณวิลาศ พางาม

6327280038 นางสาว แสงเทียน ใจยอด

6327280039 นาย สุชาติ บุญเหลือ

6327280040 นาย ลิขสิทธิ์ เงาผา

6327280041 นางสาว จันทร์เพ็ญ ใจคุ้ม

6327280042 นาย ธนวัฒน์ ภุมรินทร์

6327280043 นาย พลหิมะ ฉ่ าพิพัฒน์

6327280044 นาย เสนาะ แก้วคง

6327280045 นางสาว กุญชรี ณรงค์มี

6327280046 นาย สุชาติ นพวงษ์

6327280047 นาย สรวิชญ์ กันเกษร

6327280048 นาย ปราโมทย์ นักฟ้อน

6327280049 นาย นิติ สรศิริ

6327280050 นาย วิทูล หมั่นเจียก

6327280051 นาย หนึ่ง วงค์ดวงด า
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6327280052 นาย ลม สวนรัก

6327280053 นาย นิพล สอนเถือน

6327280054 นาย สมพร วงษ์ประดิษฐ์

6327280055 นาย สมปอง อินณรงค์

6327280056 นาง พิมพา ดีพันธ์

6327280057 นาง ณภัทร กันทะถ  า

6327280058 นาง ล าใย ขันธารักษ์

6327280059 นาง ปัทมวรรณ์ หมื่นช านาญ

6327280060 นาย วินัย โมลาลาย

6327280061 นาย ณรงฤทธิ์ ศาสตรา

6327280062 นาย วิทยา กันยา

6327280063 นาย สุดเขต กันยา

6327280064 นาย ขวัญประชา เงินงาม

6327280065 นาย สมาน มีทา

6327280066 นาย วันพิชิต เวฬุวนารักษ์

6327280067 นาง สุนัน ไวทันยการ

6327280068 นาย กิตติพงษ์ พรรณสุทธิ์

6327280069 นาย แหลมทอง ภูสีสม

6327280070 นาย อนุพงศ์ ชาวสพุง

6327280071 นาย สมพร วงษ์ทขันธ์

6327280072 นาย สมเอ๋ จะพอแช

6327280073 นาย วิเชน จันทร์แทน

6327280074 นาย ณัฐวุฒิ ด้วงวงค์

6327280075 นาย ฉลองชัย วรกรรณ์

6327280076 นาย วุฒิพงษ์ แก้วเกิด

6327280077 นาย วันเฉลิม ห่างสูงเนิน

6327280078 นาย เลิศพงศ์ ห่างสูงเนิน
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6327280079 นาย ไกรลาส แช่มชื่น

6327280080 นาย อานนท์ แซ่โหงว

6327280081 นาย อนุภาพ ดวงใน

6327280082 นาย เจตรินทร์ จันทร์รอด

6327280083 นาย กฤษฎา กาบบัว

6327280084 นาย ภาณุวัฒน์ เอี่ยมสอาด

6327280085 นาย สาโรจน์ เอื อยศรีแก้ว

6327280086 นาย ณัฐวุฒิ แก้วถิ่นดง

6327280087 นาย สถิตธง แก้วอินต๊ะ

6327280088 นาย สมศักด์ิ แสงแก้ว

6327280089 นาย พงษ์เทพ ปัดชา

6327280090 นาย บัวทอง มูลคร

6327280091 นาย สุริยะ หล่มเพชร

6327280092 นาย คณิต เดิมขุนทด

6327280093 นาย กฤษณพัฒน์ พลอยเกิด

6327280094 นาย มานิตย์ สิทธิไกร

6327280095 นางสาว ค าฝัน หมื่นช านาญ

6327280096 นาย สมพงษ์ ศรีโลเพี ยน

6327280097 นาย คมเดช ชาวป่า

6327280098 นาง นองมะยู เกาะหาร

6327280099 นาย กฤษฎา แจ่มจันทร์

6327280100 นาย นิพนธ์ ศรีวรรณา

6327280101 นาย เศกสรรค์ ถ้วนถี่

6327280102 นาย บุญยงค์ แซ่เต๋ิน

6327280103 นาย เมด แตงอ่อน

6327280104 นาย สุทน สืบยุบล

6327280105 นาย วิถี บุญลือ
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6327280106 นาย วิศณุ ศรไชย

6327280107 นาย สุรัชต์ ต๋าอ่อน

6327280108 นาง สุภาวดี ปันครอง

6327280109 นาย ยุทธนา รับสันเทีย๊ะ

6327280110 นาย โสภา เสือเหลือง

6327280111 นาง วิมล คล้อยสวาท

6327280112 นาย ชันเลิศ พันธิการ

6327280113 นาย มงคล อินทร์เพ็ชร

6327280114 นาย พรีมะ เชื อรอด

6327280115 นาย บุญยืน สุขนา

6327280116 นาย สมเจต สิหิง

6327280117 นาย พรศักด์ิ สิงห์โพธิท์องกูล

6327280118 นาย ศราวุทธ สุวรรณภูมิ

6327280119 นาย ปฎิวัติ อีมาด

6327280120 นาย อนุสรณ์ อีมาด

6327280121 นาย สุวิทย์ ภูผารุ่งเรือง

6327280122 นางสาว เบญจมาศ นกเพชร

6327280123 นาย ภูมิพัฒน์ จันเกษม

6327280124 นางสาว นวลจันทร์ รอดลัดดา

6327280125 นาย ธวัช ภูกันแก้ว

6327280126 นาย ประทีป บัวศรี

6327280127 นาย ทวีศักด์ิ ทองเขียว

6327280128 นาย มานพ นิลสนธิ

6327280129 นาย สนธยา แสนหาญ

6327280130 นาย วิสูตร ปูจ่้าย

6327280131 นาย สาทิตย์ กัณฑะ

6327280132 นาย สมบูรณ์ เคล่ิง
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6327280133 นาง มลิวรรณ์ บุญน้อม

6327280134 นาย พรมมา อุ่นพิมพ์

6327280135 นาย ณรงค์ ค ามี

6327280136 นาย สมควร หาญเชิงชัย

6327280137 นาง น  าอ้อย ประภา

6327280138 นาย สมเกียรติ พินิจรุ่งเจริญ

6327280139 นาย วิชัย เฉลิมเจริญกุล

6327280140 นาย อุปพันธ์ ถนอมกวิน

6327280141 นาย ไพฑูรย์ โคตรสมบัติ

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


