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หน้าชื่อ

6330280001 นาย ภิญโญ สิงห์โต

6330280002 นาย ธรรมนูญ สุนันตา

6330280003 นาง วรรณรักษ์ โชติธนพงศ์ภาวี

6330280004 นาย เอกอัมรินทร์ แสนมณี

6330280005 นาง ชัชฎาภา ส่ือกลาง

6330280006 นาย วชิระ เกิดแก้ว

6330280007 นาง ศิริพร ชูโฉม

6330280008 นาย อนุชาติ พงศ์พูนภัสสร

6330280009 นาย วุฒิ มาเชียง

6330280010 นาย ปริญญา กันธะวิชัย

6330280011 นาย สันติ เทิศสกุลอนุพงศ์

6330280012 นาย ชนินทร์ เรือนปัญญา

6330280013 นาย นรินทร์ มีสวนทอง

6330280014 นาย นิกร ชัยกมลสกุล

6330280015 นางสาว พรพรรณ เดชพันธ์

6330280016 นาย ธีรวัฒน์ ธังดิน

6330280017 นางสาว ณัฐกฤตา ม่วงมิตร

6330280018 นาย บัลลังก์ อภัยราช

6330280019 นาย นครัฐ คชสารมณี

6330280020 นาย สมคิด ใจสบาย

6330280021 นาง อารีย์ สิงห์ก๋า

6330280022 นาย ธนากร ล่าบัว

6330280023 นาย สม พรมเอื้อย

6330280024 นาย ศักด์ิตราวุฒิ ล่าอูบ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6330280025 นาย ศราวุฒิ ป้าดีเหนือ

6330280026 นาย ธนเดช เขียวใจงาม

6330280027 นาง ศรนภา บรรเทา

6330280028 นางสาว มุตจิรา รองเมือง

6330280029 นาย สุทัศน์ ชีวะกุล

6330280030 นาย สรพงษ์ ทรัพย์รังสิกุล

6330280031 นาย ชินดี คีรีสถิร

6330280032 นาย อ านาจ ฉัตรชัยเจนกุล

6330280033 นาย ไตรภพ ปัญญาสิริคุณ

6330280034 นาย เฉลิมพล บทศรี

6330280035 นาง วิภาดา โลหะกฤษณะ

6330280036 นาย พนาดร ใจดี

6330280037 นางสาว สาวิตรี การินตา

6330280038 นาง ลิพูล คันศรี

6330280039 นาง มาลี ปัญญา

6330280040 นาย สุริยา สุภา

6330280041 นาย อาทิตย์ หาญปิง

6330280042 นาง บุญหลง จันทร์อินทร์

6330280043 นาย คมสันต์ ปัญญาน่าน

6330280044 นาย สมพงษ์ มะโนน้อย

6330280045 นางสาว ศิริพร สุภา

6330280046 นาง บุญรอด ทับน้อย

6330280047 นาย กิติคุณ พันธ์ประเสริฐ

6330280048 นาย สมหวัง พันธ์ประเสริฐ

6330280049 นาย สุชีพ วงษ์จ้อย

6330280050 นาย อนุสรณ์ อนันตกุล

6330280051 นาย จีระศักด์ิ วังจินดา
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6330280052 นาย เพชร์ คงนา

6330280053 นาย เทียนชัย ชนะก้องไพร

6330280054 นาย นพดล มาเกิด

6330280055 นาย ทีเคอะ ใฝ่พระธรรม

6330280056 นาย ธีรเดช มั่งค่ังอุดมสุข

6330280057 นาย จอนุย ชัยพฤกษ์คีรี

6330280058 นาย ธีรวัฒน์ เจตนาการกิจ

6330280059 นาย ธงชัย ฉายากรสุรัชต์

6330280060 นาย มานพ คลองแห้ง

6330280061 นาย พิทักษ์ ชุบศร

6330280062 นาย สุขสันต์ บุษยาเพ็ญแข

6330280063 นาย อ านวย กนกการะเกด

6330280064 นาย วิโรจน์ สุขเกษม

6330280065 นาย นรินทร์ แก้วเสือ

6330280066 นาย ชนะ เลิศสิริกมล

6330280067 นาย สมชาย เจ็กฮ่อ

6330280068 นาย มานพ ตระกองรัตน์กุล

6330280069 นาย จิรวัฒน์ ใจรัก

6330280070 นาย มาโนช ตอเฟย

6330280071 นาย ประวิน จันทวงษ์

6330280072 นาย พงษ์พัฒน์ เฟือ่งดี

6330280073 นาย วิโรจน์ อุปละ

6330280074 นาย อนุสรณ์ ชูกุลอนันต์เจริญ

6330280075 นาย สมบัติ ทายศ

6330280076 นาย มนัส สันติวัฒนากรณ์

6330280077 นาย ชนะพล ทวีชัยไพศาล

6330280078 นาง นิตยา วงค์ใจดี
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6330280079 นาง สุชาดา อาชนรากิจ

6330280080 นางสาว มะยุเอ เพลิงพนาไพร

6330280081 นาย ตะวัน เพิม่พูนทวี

6330280082 นาย สมชาย คีรีรุ่งเรือง

6330280083 นาย ธวัช ศิรินิพนธ์

6330280084 นาย วีระพล ชาวสวน

6330280085 นางสาว สุภาวดี อินมี

6330280086 นาย คนา อ่วมมี

6330280087 นาย สมเดช บริบาลสินทรัพย์

6330280088 นาย ฟ้า ชัยนทีนาวิน

6330280089 นาย เศรษฐนนท์ ธนาเดชภักดี

6330280090 นาย นราธิป เทศารินทร์

6330280091 นาย เชิดชัย ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

6330280092 นาย ลอง นามค า

6330280093 นาง เย็นตา กาวิละมูล

6330280094 นาย ประภพ ปันยอด

6330280095 นาย ศุภชัย นนท์ธีระชัย

6330280096 นาย มิ่งขวัญ บัวกล้า

6330280097 นาย ซาด กันทะนันท์

6330280098 นาย ประพันธ์ พันคง

6330280099 นางสาว นงคราญ วงศ์วิเศษ

6330280100 นาย กิตติชัย สายนวล

6330280101 นาย วันเสาร์ วงษ์วิจิตร

6330280102 นาย นิเวศร์ วงษ์วิจิตร

6330280103 นาย ชัยชะนะ พระวินัย

6330280104 นาย ศักด์ิชัย อุปลาบัติ

6330280105 นาย  ิวิรัช ดรรชนีนามชัย



 30 สบอ.14 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 5

หน่วยงาน  :  30 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่14 (ตาก)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  177  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6330280106 นาย อาทิตย์ ขันทอง

6330280107 นาย องอาจ ซางแก้ว

6330280108 นาย กุยเลอตอ ปราโมทย์ธาดา

6330280109 นาย จอดาพอ ส าราญเปรมปรี

6330280110 นาย สมชัย เดือนแจ่มนภา

6330280111 นาย นพดล สุริยะลังกา

6330280112 นาย อ าพล ทรัพย์เพชร

6330280113 นาย สหชาติ กาวิละมูล

6330280114 นาย ไผ่ แก้งสูงเนิน

6330280115 นาย กันตภณ ปูส้ั่น

6330280116 นางสาว ชนิศา ทานหิรัญ

6330280117 นาย อาทิตย์ วนรักษากุล

6330280118 นาย พาน่อ พชรเกียรติกุล

6330280119 นาย ณัฐวุฒิ ถวัลย์สุขศรี

6330280120 นาย เสาค า รักษ์ขุนห้วย

6330280121 ส.ต. สิทธิชัย ถาวรอ้าย

6330280122 นาย กิตติ ดอกค าแดง

6330280123 นาง ขวัญมงคล สมศรี

6330280124 นาง พัฒนา เครือฮวบ

6330280125 นางสาว นิลุบล ชัยวุฒิ

6330280126 นางสาว อัญมณี ประสมทอง

6330280127 นาย เอกวัฒน์ คีรีพิมาน

6330280128 นาย อดุลย์ พนาประสิทธิ์

6330280129 นางสาว อริศรา ศิริพิมพ์

6330280130 นาย ฉัตรชัย ท านุพงค์พันธ์

6330280131 นาย ขจรศักด์ิ ธนทองอุดม

6330280132 นาย พิทักษ์ ตระหง่านกุลชัย
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6330280133 นาย อาทิตย์ มั่นคง

6330280134 นาง เล็ก แสนค าวงศ์

6330280135 นาย สนุก นิ่มค า

6330280136 นาย สุขสันต์ กาญจนเจริญชัย

6330280137 นาย สุเซ ภูผาทองแก้ว

6330280138 นางสาว เนตรมณี เนตรนิรันดร

6330280139 นาง ขวัญฤทัย บ้านนาบรรจบ

6330280140 นาง บูรพา ฝ้ายขาว

6330280141 นาง ฝนทิพย์ บุญเลิศรักษ์

6330280142 นาย ส าราญ มูลจุติ

6330280143 นาย สุจิน แสงสว่าง

6330280144 นาย ไชยา ถวัลย์สุขศรี

6330280145 นาย สุรชัย แสงอรุน

6330280146 นาย ธเนตร สืบสายดี

6330280147 นาย สีวัน โกอินต๊ะ

6330280148 นาย ธงชัย ค าภิโล

6330280149 นางสาว สกาวเดือน รอดภู

6330280150 นาย อ านวย เครือธิ

6330280151 นาย ณรงค์ สุธาโน

6330280152 นาย สมพงศ์ รอดภู

6330280153 นาย องอาจ ค าเสน

6330280154 นาย พันชัย เวียงรักษ์สกุล

6330280155 นางสาว ปริชาติ โคเกิด

6330280156 นาย บ ารุง จันทัน

6330280157 นาย ศศิพงศ์ วงศ์พนาสวรรค์

6330280158 นาย ทวีศักด์ิ ศิริวรรณ

6330280159 นาย ปรีชา จรัสเรืองรองกุล
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6330280160 นาย อ าพร อ้ายเมืองงอย

6330280161 นาย เรวัฒน์ เจริญศรี

6330280162 นาย ภานุพงศ์ ธานีเป็ง

6330280163 นาย จรัส วิรัชมงคลศรี

6330280164 นาย เอละ เทเวศร์แดนไพร

6330280165 นาย ธนู พะโบร๊ก

6330280166 นาย ธนกฤต วัฒนโชติ

6330280167 นาย สมชาย ณ ถลาง

6330280168 ว่าที ่ร.ต.หญิง ศิรประภา ชูชื่น

6330280169 นางสาว ธนิวรา สงวนสุข

6330280170 นาง รัตนา โฉมงาม

6330280171 นาย ภาคภูมิ บุปผา

6330280172 นาย นพพร เพิม่เพ็ง

6330280173 นาย ธนกฤต ตุงคะเสน

6330280174 นาย ณัฐวัฒน์ ทองดี

6330280175 นาง ยุพิน วงษ์แสนใจ

6330280176 นาง นุชนาด เครือวัลย์

6330280177 นาย วิโรจน์ มากวงษ์

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


