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หน่วยงาน  :  29 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่13 สาขาล าปาง

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  111  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6329280001 นาย วีรชาติ เป็งตาวงค์

6329280002 นาย ชูชาติ เปิดช่อง

6329280003 นาย วันชนะ อินธิมา

6329280004 นาย ธรรมรัตน์ ชัยประภา

6329280005 นาย สงกรานต์ ปิงหา

6329280006 นาย มนทน วงศ์ตุ่น

6329280007 นาย ทินกร ทองค ากูล

6329280008 นาง สลักจิตร สืบศักด์ิ

6329280009 นาย เดชา สมณา

6329280010 นาย บุญยง วงศ์ธิ

6329280011 นาย กู้เกียรติ แข่นจันทร์หลวง

6329280012 นาง จ าลองลักษณ์ เทือกฉิมพลี

6329280013 นางสาว จันทนา ตามัน

6329280014 นาง สุนีย์ ยศสาย

6329280015 นางสาว อวัสพร อริยะดิบ

6329280016 นาง รจนา กอนแก้ว

6329280017 นางสาว สาวิตรี พินิจทรัพย์

6329280018 นาย จิรพงศ์ สุพรรณ

6329280019 นาย มารุต ไชยเมืองแก้ว

6329280020 นาย วัฒนา วเนจร

6329280021 นาย ธานินทร์ วเนจร

6329280022 นาย สิทธิศักด์ิ จินะใจหาญ

6329280023 นางสาว วิลาวัณย์ จะชาญ

6329280024 นาย สรศักด์ิ แสนโยเมือง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6329280025 ว่าที ่ร.ต. อนิรุท แสงค าแก้ว

6329280026 นาย อนุรัตน์ พิมพ์แสง

6329280027 นาย ศราวุธ ศักด์ิเจริญ

6329280028 นาย ธงชัย กันทะ

6329280029 นาย อ านาจ แป้นไม้

6329280030 นาย นพดล สุขัง

6329280031 นาย วิทูรย์ เนินไผ่งาม

6329280032 นางสาว สิริลักษณ์ ค าลังกา

6329280033 นาย สุพล แซ่แจ๋ว

6329280034 นาย วรวิทย์ ใจสาร

6329280035 นาย อนุพงษ์ ปาระมี

6329280036 นาย สราวุฒิ ค าเสน

6329280037 นาย วิเชียร ยอดแก้ว

6329280038 นาย วินัย ขันปิงปุด๊

6329280039 นาย ธิติพันธ์ สวิง

6329280040 นาย มงคล แสงสว่าง

6329280041 นางสาว รัตน์ตนา จันตา

6329280042 นาย สุชาติ ขันค าแดง

6329280043 นางสาว รัมภาภัค พอใจ

6329280044 นาย อุดม เป็งโต

6329280045 นาย อรุณ บุตรปะสะ

6329280046 นาย วรายุธ วิชาเร็ว

6329280047 นาย ขจร ข้อมือเหล็ก

6329280048 นาย สุทธินันธ์ สุขเป็ง

6329280049 นาย สมเดช วุฒิ

6329280050 นาย สิทธิศั์กด์ิ จีนะวิจารณะ

6329280051 นาย ธวัชชัย ทองดวงดี
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6329280052 นาย อนุชิต อิ่มเอิบ

6329280053 นาย ชูชาติ ปิงผล

6329280054 นาย อาทิตย์ นิธิโสภา

6329280055 นาย รินทร์ แสนอุ่น

6329280056 นาย ณัฐดนัย อุทาหรณ์

6329280057 นาย นิพันธ์ เทพสุยะ

6329280058 นาย กัมปนาท เผ่าแสง

6329280059 นาย กิ๊ก วงค์ษาสุข

6329280060 นาย วิฑูรย์ สุขด้ี

6329280061 นาย ไชยา เดชคิด

6329280062 นาย อาทิตย์ อมรใฝ่ดารา

6329280063 นาง พิรุฬห์ลักษณ์ แก้วมะค า

6329280064 นาย ภานุมาศ เยินยุบ

6329280065 นาย วรรณชัย การเก่ง

6329280066 นาย เอกมงคล อุปเส็น

6329280067 นาย เอกรัตน์ ลือหาร

6329280068 นาย ประเสริฐ สุวรรณวลัย

6329280069 นาย ประสงค์ จันทร์แสง

6329280070 นาย ภัควีร์ วรรณกุล ภัควีร์ วรรณกุล

6329280071 นาย สมบรูณ์ ก๋าแก่น

6329280072 นาย ราชันย์ เขื่อนแก้ว

6329280073 นาง ร าเพย เครืออุ่นเรือน

6329280074 นาย สุวรรณ เครืออุ่นเรือน

6329280075 นาย สุนทร ช่างเหล็ก

6329280076 นาย วิทยา ค าริน

6329280077 นาย สถาพร ท้าวใจ

6329280078 นาย นพดล เครือสาร
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6329280079 นาย จักรพันธ์ เรือนแก้ว

6329280080 นาง เจนจิรา อินตาแก้ว

6329280081 นาย วิบูลย์ ทองค า

6329280082 นาย นิรัตน์ จินะกาศ

6329280083 นาย นิคม จิตมานนท์

6329280084 นาย สมศักด์ิ พรมมาต้ัง

6329280085 นาย ประสาทศิลป์ ชัยพันธ์

6329280086 นาย สุรเดช หน่อธิดา

6329280087 นาย ปิยะณัฐ จุมพิศ

6329280088 นาย สมาน จานงาม

6329280089 นาย วิทยา ศรีโมรา

6329280090 นาย สุเทพ มุ่งตรง

6329280091 นาย จันทร์ ใจ

6329280092 นาย สุวรรณ ใจแปง

6329280093 นาย สุพจน์ เชียงค า

6329280094 นาย ณภัทร ทิศใจ

6329280095 นางสาว ภานุมาส การด่ืม

6329280096 นาย อนุรักษ์ ตามศักด์ิ

6329280097 นาย ธนวัฒน์ ต๊ะนะสา

6329280098 นาย อาทิตย์ พรมวันสา

6329280099 นาย ถาวร อิ่มเอิบ

6329280100 นาย ธนาทิพย์ จิตคม

6329280101 นาย ชาติชาย ตุ่นวิชัย

6329280102 นาย กิตติกร สุริกาล

6329280103 นาย สมพงษ์ แก้วกัลยา

6329280104 นาย สมสัก ยารังษ๊

6329280105 นาย สมฐูรณ์ คนสูง
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6329280106 นาย วีรบูรณ์ มักได้

6329280107 นาย อรุณวินิจ หารมาก

6329280108 นาย บุญทวม รักสถาน

6329280109 นาย สุพล ขันค าแดง

6329280110 นาย นิกร นรนัติ

6329280111 นาย อินทร์จันทร์ วงค์เปีย้

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


