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หน่วยงาน  :  32 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  388  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6332280001 นาง เกษณี ตันมูล

6332280002 นาง ดาวฤทัย อนุพงค์

6332280003 นาย ณรงค์ กันทา

6332280004 นาย เอกราช กันต๊ะ

6332280005 นาย ธิติ สุยะ

6332280006 นางสาว เกศริน ใจสุ

6332280007 นาย ณรงค์ศักด์ิ อินศรี

6332280008 นาง รภัสศา โปธาวิน

6332280009 นาง อัจฉรา พิมพาภักด์ิ

6332280010 นาย ต้อม ยาศรี

6332280011 นาย ธนากร แต้ค า

6332280012 นาย บุญเลียบ พงศ์ธงชัย

6332280013 นาย พัลลภ ตานิล

6332280014 นาย วุฒิภัทร คงผอม

6332280015 นาย พงศ์บุรินทร์ กินาวงศ์

6332280016 นาง กิ่งกาญจน์ จงทวีไพโรจน์

6332280017 นาย จีระ ค าวังพฤกษ์

6332280018 นาย จะแป ปาพู

6332280019 นางสาว แสงอนันท์ ธินา

6332280020 นาย สมพงษ์ จันสุ

6332280021 นาย เรวัตร โปธิค า

6332280022 นาย ประทีป ทาเล่

6332280023 นาย นรินทร์ อินต๊ะวัง

6332280024 นาย สมเจตน์ วงค์ษา

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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6332280025 นาย มนตรี ฝ้ันหา

6332280026 นาย วิชัย กังขอนนอก

6332280027 นาย ศรชัย วันปิว๋

6332280028 นาย กฤษฏา ปัญญากรณ์

6332280029 นาย นรินทร์ ใจยอด

6332280030 นาย สัตยา อินต๊ะ

6332280031 นาง ละออ โปธาพันธ์

6332280032 นาย บุญจอม จิน๊ะ

6332280033 นาย นรินทร มั่นยืน

6332280034 นาย สุวรรณ เลอโย

6332280035 นาย สุริยัน เลายี่ปา

6332280036 นาย วศิน แก้วตา

6332280037 นาย ศรชัย เลาหมู่

6332280038 นาย สุรจิตร์ ใหลหล่ัง

6332280039 นางสาว ชญาณิศา สุวรรณดี

6332280040 นาย สมชัย ชัยศรี

6332280041 นางสาว ศิริรัตน์ ค าชัย

6332280042 นาย วรพจน์ เตาะพอ

6332280043 นาย ศุภชัย เก่งกล้า

6332280044 นาย ณัฐวุฒิ อภิรัตนากร

6332280045 นาย ชวลิต หน่อค า

6332280046 นาย ทองดี ไชยวุฒิ

6332280047 นาย สมบัติ สะกะแฮ

6332280048 นาย ประสิทธิ์ คนไว

6332280049 ว่าที ่ร.ต. รัฐกิตต์ิ มหาวรรณ์รุ่งสิน

6332280050 นาย วชิระ วรรณดี

6332280051 นาย อาทิตย์ วันนะพาล
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6332280052 นาย ดนัย น้อยมุ้ง

6332280053 นาย เกียรติไพบูลย์ ศรีวิชัยวงศ์

6332280054 นาย อรรถพล ศิริปัน

6332280055 นาย ธนา เวียงฟ้าคุ้มครอง

6332280056 นาย ยงยุทธ เจตดิลกกูล

6332280057 นาย วิเชียร แสงท้าว

6332280058 นาย ภัทรภณ วรธนโชติวัฒน์

6332280059 นาย ไพบูลย์ ใจราม

6332280060 นางสาว เกษราพร สมาธิ

6332280061 นาย อนุพงษ์ จ่ามส่า

6332280062 นาย ศักดา ยะแฮ

6332280063 นางสาว กนกวรรณ การแข็ง

6332280064 นาย พิทักษ์ พุทธโยธา

6332280065 นาง สุภาณี หมื่นบุญตัน

6332280066 นาย ส่านุ แกงเขียว

6332280067 นาย ดวงจันทร์ ลุงตุ้ย

6332280068 นาย ไพรัตน์ แท่งทอง

6332280069 นาย ศุภกิจ ตะลา

6332280070 นาย สุทธิชัย พรมกาวี

6332280071 นาย พรศักด์ิ มิตรพนา

6332280072 นาย คมสัน ทิพย์ธรรม

6332280073 นาย กันยา ชัยพฤกษ์

6332280074 นาย สุรชัย เทียนจรัสแสง

6332280075 นาย พิเชฐ ทมิฬทร

6332280076 นาย สุรศักด์ิ ใจยงค์

6332280077 นาย พีรณัฐ หมื่นหล้า

6332280078 นาย อนุพงค์ ไชยส าพัง
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6332280079 นาย ชานนท์ หมื่นหล้า

6332280080 นาย เอกนรินทร์ ลายเจียร

6332280081 นาย จีรายุ ถิ่นวนา

6332280082 นาย ศรชัย แสนแปง

6332280083 นาย สุทิน อัตตะวุฒิคุณ

6332280084 นาย เกรียงไกร แก่นขาว

6332280085 นาย เด่นชัย ปัญญาค า

6332280086 นาย นิคม ปิมปา

6332280087 นาย วิบูรณ์ ปอเย็น

6332280088 นาย จักรพงศ์ โปธา

6332280089 นาย เชิดชัย หลวงญาณะ

6332280090 นาย พัฒนา สุวันตา

6332280091 นาย ประดับ แก้วค า

6332280092 นาย วรพล เจาะโด

6332280093 นาย เชิดชัย หนูขาว

6332280094 นาย วิทยา วงศ์แก้ว

6332280095 นาย วิรัตน์ มั่นคง

6332280096 นาย สินชัย โคโดะ

6332280097 นาย ปิยะศักด์ิ เจริญธรรมวัฒน์

6332280098 นาย พิชัย พูนนุ

6332280099 นาย สหรัฐ ชื่นชมธารากุล

6332280100 นาย ตะหวะ โป๊ะชิ

6332280101 นาย อ้าย ลอมถนัด

6332280102 นาย สุกฤษฎิ์ พงษ์เมฆามาศ

6332280103 นางสาว สายจันทร์ วังแก้ว

6332280104 นาย เอกรินทร์ สุพรรณ์

6332280105 นาย ชาญชัย ผัดหมูค า
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6332280106 นาย ทวี มหาวรรณ

6332280107 นาย พลชัย จรัสฟ้า

6332280108 นาย รักดี วิภาผล

6332280109 นาย สรนันท์ จองจ่าน

6332280110 นาย วีรศักด์ิ สุกแดง

6332280111 นาย ทัศพร กันทะอุตม์

6332280112 นาย บุญรัตน์ เขียวดี

6332280113 นาย ฤทธิกฤต พงษ์ติกร

6332280114 นาย ประจักษ์ โม้ป้อ

6332280115 นาย ถนอม ต่อมค า

6332280116 นาย กิตษ์ติศักด์ิ พึงหิรัญ

6332280117 นาย ราชนนท์ โพธิมา

6332280118 นาย สุรัตน์ ไผ่สกุลอาสิน

6332280119 นาง ภาณี วันหลี

6332280120 นาง เล็ก ตุ่นฝ้ัน

6332280121 นาย ชัชวาล ทานะตา

6332280122 นาย สุรศักด์ิ อุตสม

6332280123 นาย จะอื่อ ปะแตะ

6332280124 นาย สนธิ ปะแตะ

6332280125 นาย ประเสริฐ ทากอบ

6332280126 นาย ธนิสร แก้วหนิ้ว

6332280127 นาย ศรีวรรณ สุภาคม

6332280128 นาย สุวิน กุ๊นุ

6332280129 นาย ฉัตรชัย แก้วหนิ้ว

6332280130 นาย ค าแดง ยาหงษ์

6332280131 นาย ส าราญ ริยะนา

6332280132 นาย สัญญา งามช่วง
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6332280133 นาย ด ารงเดช อารินทร์

6332280134 นาย ณรงค์ชัย ใจบุญ

6332280135 นาย สุทิน กันธา

6332280136 นาย อนุสรณ์ สัจจาบุญฤทธิ์

6332280137 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์ค า

6332280138 นาย อุทัย มหาเกียรติ

6332280139 นาย ทินกร ไพรีเกษม

6332280140 นาย วรพล เรือนชุ่มเชย

6332280141 นาง วรรณา มณีรัตนชัยยง

6332280142 นาย จีระพงษ์ ชินายศ

6332280143 นาย สนิท ชุมทองสุข

6332280144 นาย ประสงค์ เจริญกูล

6332280145 นางสาว กาญจนา บัวสร้อย

6332280146 นาย บุญเลิศ ทองค า

6332280147 นางสาว ยุภาพร ผากิม

6332280148 นางสาว เมธิรา แซตูกู่

6332280149 นางสาว ลัดดาวัลย์ รักพงษ์

6332280150 นาย นิวิน ต๊ะสุภา

6332280151 นางสาว เนาวรัตน์ อินทมาศ

6332280152 นางสาว สุภาวดี สายชู

6332280153 นาย อรรถพล ภาระวัน

6332280154 นาย ราชันย์ เทพนา

6332280155 ส.อ. ภานุวัติ เชอร์

6332280156 นาย ชาติชาย ดีนุ

6332280157 นางสาว สายสุนี พิลา

6332280158 นาง ณัฐรุจา บุญศรี

6332280159 นางสาว อุสา ตาค า
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6332280160 นาย ค าจันทร์ ชวนะพานิชกุล

6332280161 นาย นิรันดร์ การร าดาบ

6332280162 นาย รุ่งเรือง อุดมไพรวัลย์

6332280163 นาย ธนารักษ์ เนตรรัตนะ

6332280164 นาย พนารักษ์ มั่นคงยิ่ง

6332280165 นางสาว อ้อมอารี สุภาตุ้ย

6332280166 นาย กตัญญู ไผ่โกวิทพันธุ์

6332280167 นาย ศักด์ิ ภาวะ

6332280168 นางสาว เกศราภรณ์ วิญญานะ

6332280169 นาย พันค า ขัดทา

6332280170 นาย สาคร จันสองสี

6332280171 นาย กิตติชัย หน่อเมืองค า

6332280172 นาย สุทัศน์ พิทักษ์ชลธี

6332280173 นาย พัฐวิศ ปันทะนันท์

6332280174 นาย สมบูรณ์ จันสองสี

6332280175 นาย วิรัตน์ แก้วอินสี

6332280176 นาย พิพัฒน์ พาติ

6332280177 นาย วิสูตร วิศาสตร์

6332280178 นางสาว ดวงเดือน ดิษยภัทร

6332280179 นาย สราวุธ ละปา

6332280180 นาย ณรงค์ พัสตราภรณ์

6332280181 นาย ประชา โลจา

6332280182 นาย บุญเจริญ พันธุวัฒน์

6332280183 นางสาว มนัญชยา รักษ์วงศ์ษา

6332280184 นาย เตชสิทธิ์ บุญล้อมดี

6332280185 นาย สัญชัย อนุกรมสัมพันธ์

6332280186 นาง เสาวรัตน์ สุช านาญวนิช
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6332280187 นาย วิเจตน์ มวนศักด์ิ

6332280188 นาย วสันต์ จันสองสี

6332280189 นาย กมล อนาคม

6332280190 นาย พิสิษฐ์ วรเกียรติคุณากร

6332280191 นาย จาตุรนต์ หมอกใหม่

6332280192 นางสาว ศิริพร เจริญไพรวงศ์

6332280193 นางสาว สุรีรัตน์ รัตนะ

6332280194 นาย สุริยันต์ ภูใจ

6332280195 นาย จักรพงษ์ พรมยาโน

6332280196 นาง คึดอย พนาลัยสัมพันธ์

6332280197 นาย เจริญ เพ็ญธรรม

6332280198 นาย ประสิทธิ์ ใจชุ่มเต็ม

6332280199 นาย อภิชาติ อนุรักษ์ไพรวัลย์

6332280200 นาย สนิิท ชิปานันท์

6332280201 นาย จรัส อินปา

6332280202 นาย นัทธพงศ์ อินปา

6332280203 นางสาว อุด อินปา

6332280204 นาย จีระศักด์ิ นันต๊ะเลิศ

6332280205 นาย ถนอม แก้วน้อย

6332280206 นาย สุทธิพงศ์ เหมือนสุทธิวงศ์

6332280207 นาย พงษ์เดช อุตตะละ

6332280208 นาย วิเชียร ไชยสุ

6332280209 นาย พันศักด์ิ คีรีไพรวรรณ

6332280210 นาย นิต เกศเหล้านพคุณ

6332280211 นาย อนุสิทธิ์ วงศ์กะเหร่ียง

6332280212 นาย เดชณรงค์ โคมสว่าง

6332280213 นาย วิศิษฐ์ศักด์ิ จอมนงค์
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6332280214 นาย มงคล แปงทิศ

6332280215 นาย เกียรติศักด์ิ วิสารปกีรณัม

6332280216 นาง ศรีมารยาท เทียมรัตน์

6332280217 นาย ภัทรพล สนิทไทย

6332280218 นาย อ าพล แซ่จ๋าว

6332280219 นาง จิตติมา ปุกค า

6332280220 นางสาว สุภัสสรา สิทธิค์งชนะ

6332280221 นางสาว อาพร ด ารงไพรพนา

6332280222 นาย สันติชัย กระจ่างโชคกิตติ

6332280223 นาย สุพัฒน์ ไพรพนากุศล

6332280224 นาง สุรี เหล่าขาน

6332280225 นาง ทาสุ ทินวา

6332280226 นาย ยงยุทธ์ ฟองตา

6332280227 นาย ทวี ขัดเตชา

6332280228 นางสาว ปัทมา ไวยเนตร

6332280229 นาย พนา ก าลาภยศ

6332280230 นาย ชูเกียรติ ปิจจะวงค์

6332280231 นาย อนันต์ มดสัง

6332280232 นาง แสงจันทร์ แก้วเป็ง

6332280233 นาย สุนันท์ ค าปวน

6332280234 นาย สมศักด์ิ ดุจทอง

6332280235 นาย อุดร สุยะมัน

6332280236 นาย ยุทธพงษ์ วงษ์กล่ า

6332280237 นาย สุทธิชัย นันตา

6332280238 นาย ทวีศักด์ิ แก้วน้อย

6332280239 นาย อมรเทพ ศรีสู่ใจ

6332280240 นาย ชัยวัฒน์ อาลัยไพรสณฑ์
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6332280241 นาย ศุภชัย ค าปา

6332280242 นาย นเรศ ทาอินทร์

6332280243 นาย ประสิทธิ์ สมพานจันทร์

6332280244 นาย นาวิน นางเมาะ

6332280245 นาย วิทวัส มากอง

6332280246 นาย ทรงชัย คีรีผจญ

6332280247 นาย ชัยวิชิต ลามู

6332280248 นาย ศักรินทร์ ดิหน่อโพ

6332280249 นาง กีฬาพร อุดมโชคสิริ

6332280250 นางสาว สุภาพร อุดมโชคสิริ

6332280251 นาย วิบูลย์ พงศ์พรศิริกุล

6332280252 นาย เอกวิทย์ เกษตรบรรพต

6332280253 นางสาว พรทิวา มาลีชาวไพร

6332280254 นาย ธนศักด์ิ เจริญคุณ

6332280255 นาย รณชัย วาทีบุปผา

6332280256 นาย ปิยะ เด่นรัศมีอรุณ

6332280257 นาย นรินทร์ เขียวค า

6332280258 นาย นฤเชษฐ์ ไชยเตจ๊ะ

6332280259 นาย ศุภชัย สะเมอะ

6332280260 นาย สุระศักด์ิ ดิทา

6332280261 นางสาว ชบา เตมีจ๊ะ

6332280262 นาย ทวีศิลป์ เชอร์

6332280263 นาย พิวุฒิ เวชกิจ

6332280264 นาย สมชาย ปวนใจชม

6332280265 นาย สุรัช แจ่มมี

6332280266 นาง นฤภรณ์ เกิดทอง

6332280267 นาย อัมพล ประกิระนา
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6332280268 นาย วีรยุทธ ทะบุญ

6332280269 นาย วิเชียร จิระพงศ์เรืองกุล

6332280270 นาย กิตติพงษ์ ค าปัน

6332280271 นาย ธนคม ส่าพอ

6332280272 นาย ประจวบ เวทย์รัตน์ทวี

6332280273 นาย นิกร ใจชื่น

6332280274 นางสาว บุษบา ยิ่งรักเพ็ญจันทร์

6332280275 นางสาว สุริวัลย์ โดงพิลึก

6332280276 นาย สายัณห์ จันตาวงค์

6332280277 นางสาว นภัสวรรณ สุภาวรรณ

6332280278 นาย วิชิตชัย พันหนัก

6332280279 นางสาว น้ าอ้อย ถามูล

6332280280 นาย อนุพันธ์ สง่าเพียรศิริบุญ

6332280281 นาย เหลือ ทากอบ

6332280282 นาย สุรเดช เจริญไพรวงศ์

6332280283 นาย นิรันดร์ แก้วดี

6332280284 นาย ยอด รักศรีบัวตอง

6332280285 นาย อุบล วัฒนสกุลมั่นคง

6332280286 นาย สุภาพ ขวัญใจยอดคีรี

6332280287 นาง ต๋ิม เถิ้มปิน

6332280288 นางสาว มินตรา เล้าค า

6332280289 นาย ทนง ไชยมงคล

6332280290 นาย ชัยกฤษณ์ บุญสายัง

6332280291 นาย บุณพจน์ ยืนยงพงษ์คีรี

6332280292 นาย อินทร มนทิปัน

6332280293 นาย ด ารง ฟองศรี

6332280294 นาง ศศิธร ฟองศรี
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6332280295 นาง กัลยารัตน์ ปัทมาถาวร

6332280296 นาย สมประสงค์ ประทุมเกษร

6332280297 นาง เสาวภา ไชยจินดา

6332280298 นาย วีระ รัฐเขตบรรพต

6332280299 นาย รังสี มูชัย

6332280300 นาง จันทรา อุ่นอุดมวนา

6332280301 นาย นิคม อุ่นอุดมวนา

6332280302 นาย พงษ์ศักด์ิ จะคา

6332280303 นาย ส าราญ ค าชอบ

6332280304 นาย สุรชัย สายมาธิ

6332280305 นาย เสาร์ค า สุทธฺติกานต์

6332280306 นาง มลฤดี เลิศด าเนิน

6332280307 นาย ธวัชชัย อัศวพรหมกิจ

6332280308 นาย ณรงค์ แสนกันทา

6332280309 นางสาว นิตยา คามคีรีวงศ์

6332280310 นางสาว พาชื่น ทิพย์เดโช

6332280311 นาย ต๊ิบ ทองก้อนสิงห์

6332280312 นาย สอยดี จอนู

6332280313 นาย วัชรพงศ์ สุธรรมแจ่ม

6332280314 นาย สมชาย อินต๊ะพิงค์

6332280315 นาย วรวิทย์ ปันเสาร์

6332280316 นางสาว ละอองดาว จีรชวาลกุล

6332280317 นาย แข่เง สิทธิค์งชัย

6332280318 นาย สุพีรพัฒน์ ทิพย์ธา

6332280319 นาย ชุมพล ค ามาตา

6332280320 นาย ธีระเดช ศรีมะลิ

6332280321 นาย สมเด็จ รินทา
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6332280322 นางสาว รินทร์รวี สาครอ ารุง

6332280323 นาย นพพร โพธา

6332280324 นาย วรยุทธ ดีน้อย

6332280325 นาย บุญหนา สาวิยศ

6332280326 นาย สมศักด์ิ นพคุณมงคลชัย

6332280327 นาย จตุพล ปาป่าสัก

6332280328 นาย อินสนธ์ จุมปูศรี

6332280329 นาย ทวี ท้าวนู

6332280330 นาย นิกร ปัญญาดา

6332280331 นาย พรเลิศ ต๋ันแก้ว

6332280332 นาย สมพงษ์ วิชัย

6332280333 นาย อาทิตย์ ชัยวรรณ์

6332280334 นาย ไกรฤกษ์ ซาวสัก

6332280335 นางสาว ศรีแพร ไชยมงคล

6332280336 นาย เอกรินทร์ ดูแฮ

6332280337 นาย โอภาส ทองค า

6332280338 นาย ศิวดล สร้างใหม่

6332280339 นาย ณัฐพล ประสงค์

6332280340 นางสาว นภสร อุตนะวงศ์

6332280341 นางสาว สุรีย์ อนงคนากูร

6332280342 นางสาว นาถยา สมยศ

6332280343 นางสาว โสภา เกสรเสาวคนธ์

6332280344 นาย ลุ ไพฑูรย์ส าราญ

6332280345 นาย อัสสัมชัญ เตโม

6332280346 นางสาว วาสนา ไชยมงคล

6332280347 นาย เกรียงไกร อิ่นค า

6332280348 นาย กฤษณะ ปาจันทร์
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6332280349 นาย เสน่ห์ อ่องวิ

6332280350 นาย สมชาติ พนามี

6332280351 นาย วรวัฒน์ วิเชียรชม

6332280352 นาย ศักดินนท์ ตุ่นสอน

6332280353 นาย พชร จันชูทิพย์

6332280354 นาย จีระพงษ์ หลวงก๋า

6332280355 นาย สัตตบงกช วรปรัชน์

6332280356 นาย ธนนชัย สิริปวีณกุล

6332280357 นาย นิรันดร์ เตชะนันท์

6332280358 นาย อนุรักษ์ ชมพูท่อง

6332280359 นาย สุธินันท์ สติวินัยกุล

6332280360 นางสาว ดลยา จินาเดช

6332280361 นาย ถวิน ปานนท์

6332280362 นาย วีรพล พะซ้า

6332280363 นางสาว น้ าทิพย์ ไทยอภิรักษ์

6332280364 นางสาว น าิฝน ฮอยล์

6332280365 นาย ปุแ๊ฮ เล่อพอ

6332280366 นาย ภัทรพล แสนมงคล

6332280367 นาย นายศรัณย์ ไชยมัสตสยาอานนท์

6332280368 นาย สุทธิ แทนพ่อ

6332280369 นาย อังคาร แซ่ลี

6332280370 นาย เอกชัย พูลเอียด

6332280371 นาย ประมวน กันทะปา

6332280372 นาย สุชาติ เวนวน

6332280373 นาย พันธ์เทพ อ้ายค า

6332280374 นางสาว จิระประภา มะโนเนือง

6332280375 นาย อวยชัย มะโนเนือง



 32 สบอ.16 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 15

หน่วยงาน  :  32 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  388  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6332280376 นาย ชัด ทรายใจมา

6332280377 นาย เทพนรินทร์ มุนินค า

6332280378 นาย ประเสริฐ ทวีกิจสถาพร

6332280379 นาย สุทธินัย จิโบ

6332280380 นาย วรพจน์ จันทราสุทธิ์

6332280381 นาง ทัศณีย์ สีลา

6332280382 นาย บุญธรรม ก๋าค า

6332280383 นางสาว วิไลวรรณ ดวงบาล

6332280384 นาย ชาญชัย ไพรศิริสันต์

6332280385 นาย สุวิทย์ ชนะวรรณชน

6332280386 นาย จ ารัส หนักแน่น

6332280387 นาย อภิชาติ หนักแน่น

6332280388 นาย สมบูรณ์ เตจ๊ะนา

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


