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หน่วยงาน  :  33 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่16 สาขาแมส่ะเรียง

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  197  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6333280001 นางสาว สุริยาภรณ์ บุญชุม

6333280002 นางสาว ขนิษฐา นิวิลรัมย์

6333280003 นาง มินตรา บุญเป็ง

6333280004 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อัครวงษ์

6333280005 นาย อ าพล พรมจักร

6333280006 นาย สมพร ตุเออะ

6333280007 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส

6333280008 นางสาว จันทร์จิรา ปวงขจร

6333280009 นางสาว สาวิณี สุรินทร์

6333280010 นาย ชาญวุญ จีนะ

6333280011 นางสาว หทัยภัทร พวงแก้ว

6333280012 นาย คมสันต์ บุญชู

6333280013 นางสาว เกษวลิน วัฒนบท

6333280014 นาย อมร โพธิพ์นา

6333280015 นาย วัชรินทร์ ธิวงษ์

6333280016 นาย เทวารักษ์ บุญเป็ง

6333280017 นาย เอนก นภาไพบูลย์

6333280018 นาย นิเวศน์ สิริลลิตากุล

6333280019 นาย อนันต์ พันธุศ์รี

6333280020 นาง ประนอม ไตรคังคา

6333280021 นาย สมจิตร ฌานชีวินเลิศ

6333280022 นาย กัลยา ทวีพร

6333280023 นาย เศกศักด์ิ ค าแปง

6333280024 นาย ประเสริฐ กรองอารมณ์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั
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6333280025 นาย เอกพงษ์ พรฉัตรกุล

6333280026 นาย นายวราวุธ แสนวิชัย

6333280027 นาย ไมตรี ศักด์ิเสริมสกุล

6333280028 นาย สมศักด์ิ นะด า

6333280029 นาย วิฑูรย์ ขยันกิจ

6333280030 นาย ทวีศักด์ิ ขุนเขาให้สิริ

6333280031 นาย วรัญญู หัวนา

6333280032 นาง สิวะเนาว์ ธตากรณ์

6333280033 นางสาว จุฑามาศ มะขาม

6333280034 นาย สุรเดช ดาราพงศ์พันธ์

6333280035 นาย สุรินทร์ ปองอมรกิจ

6333280036 นาย จีรศักด์ิ เร่งยาตรา

6333280037 นาย สุรัตน์ ศักด์ิเสริมสกุล

6333280038 นาย เจริญ ไพบูลย์พิทักษ์

6333280039 นาย โชคชัย พิชิตปฐพี

6333280040 นาย พิพัตน์ บุญเรือง

6333280041 นาย บุญศรี เดชก้องพนา

6333280042 นาย สมชาย ฉันทกุลถาวร

6333280043 นาย จักรพันธ์ ทรัพย์สิน

6333280044 นาย ณัฐพล พรชัยโรจน์

6333280045 นาย ราม อินทนู

6333280046 นาย อาทิตย์ ใฝ่มงคล

6333280047 นาย ศรชัย พสวัตกุล

6333280048 นาย จตุรงค์ ธีรกิตติขจร

6333280049 นาย อ านวย บุญรัตน์

6333280050 นาย ศุภชัย หวังชื่อเสียง

6333280051 นาย วิจิตร จริยาภาพันธ์
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6333280052 นาง ศิริพร วิทย์จิตรกาล

6333280053 นาย มโนธรรม วิทย์จิตรกาล

6333280054 นาย ศิริพงษ์ สว่างชัยพร

6333280055 นาย อภิศักด์ิ ฤดีเทิดทูน

6333280056 นาง แสงทอง ปิติพงษ์

6333280057 นางสาว นันทนา เดชโชติช่วง

6333280058 นางสาว ลัยลา กุหลาบบาโต

6333280059 นางสาว พัทธนันท์ กูลนานวน

6333280060 นาง นงนุช ไพรสัจพร

6333280061 นาง อุษา รุ่งแสงส่องอ าไพ

6333280062 นางสาว จิราภรณ์ ห้วยสาม

6333280063 นาย สมพร อุประ

6333280064 นาง ณัชฐ์ศิณัญช์ คชเกรียงไกร

6333280065 นาง ภราได จูใจแจ่ม

6333280066 นาย อาทิตย์ พันธ์ุชาญ

6333280067 นางสาว อังคณา สุขสมัย

6333280068 นาง อรปรียา นราเปล่งตระกูล

6333280069 นาย สมศักด์ิ ทองประดิษฐ

6333280070 นาง ปราณี ทองแท้

6333280071 นาย สมชาย เดชโชติช่วง

6333280072 นาย พิทยา โอภาสชัย

6333280073 นาย เกษม กาญจนาปกรณ์

6333280074 นาง สุชาดา แก้วโวหาร

6333280075 นาย นพพล พิทักษ์

6333280076 นาง พนาลี พุม่พวง

6333280077 นางสาว ศิวิมล ศิริอางค์

6333280078 นาย ปิยะชัย ปิติจันทร์
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6333280079 นางสาว ภัควลัณชญ์ ดาวเด่น

6333280080 นาง ดาวเรือง บุญยวง

6333280081 นางสาว อรณี ใจนวล

6333280082 นาย ก าธร อมรใฝ่ธนากุล

6333280083 นาย ดนัย เลโด

6333280084 นาย เดชา ชูชาติยิ่งชีพ

6333280085 นาย รัฐชาย มงคลจรรยาภัค

6333280086 นาย ศิริโชค ภูท่องเกษ

6333280087 นาย แทน แตะแนะ

6333280088 นาย กัมพล ปูน่้อย

6333280089 นาย รุ่งโรจน์ วงศ์แสน

6333280090 นาง กาลอย กรรณกนกชัย

6333280091 นาง แรมใจ ค ามูล

6333280092 นาย ศรชัย ตุ่นหล้า

6333280093 นาย บิน อมรใฝ่ทรงกิจ

6333280094 นาย กิติศักด์ิ เสมมหาศักด์ิ

6333280095 นาย เฉลียว บุญมาตา

6333280096 นาย สุพจน์ สัมพันธ์วนา

6333280097 นาย สุทัศน์ น้อยสุวรรณ

6333280098 นาย ปิยสิทธิ์ นิรมลวงศ์สกุล

6333280099 นาย บุญจันทร์ วิทยาดีมาก

6333280100 นาง วิภาภรณ์ ค าราพิช

6333280101 นาย วิวัฒน์ จองน้อย

6333280102 นาย ณัฐพล ม่านฟ้าสีคราม

6333280103 นาง ประทุม ทรัพย์สิทธิเสรี

6333280104 นาย อภิชัย ชลธีมหาสมบัติ

6333280105 นาย โกศล ผ่องณัฐวุฒิ
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6333280106 นาย เอกอมร ตระกุลพรประเสริฐ

6333280107 นาย ธีระศักด์ิ สถิตเทียนชัย

6333280108 นาย ฉัตรชัย คีรีสุขไสว

6333280109 ส.ต. พิเชฐ จันทร์โอภาส

6333280110 นาย สาริน คีรีโชติชีวิน

6333280111 นาย พิพัฒน์ วราฤทธิ์

6333280112 นาง กชกร กิจเกียรติเลิศผล

6333280113 นาย ธีระชัย ถาวรนิติด ารงกิจ

6333280114 นาย ไก่ วรรณจันทรา

6333280115 นาง สุณิสา สุขเกษม

6333280116 นาย ณัฐพงศ์ ปะระมะ

6333280117 นาย อุทัย ดอยเจริญสุข

6333280118 นาย พรชัย ไว้มั่นดวงกมล

6333280119 นาย จอมจันทร์ อเนกอุทัย

6333280120 นาย มาโนชย์ เล่ือนค าฟู

6333280121 นาย สงกรานต์ พงษ์ปิยบุตร

6333280122 นาย ทนงศักด์ิ งามดีศรีเจริญ

6333280123 นาย อุทิศ ไพรเนติธรรม

6333280124 นาย อภินันท์ สุนันทา

6333280125 นาย สิทธิชัย มูลค า

6333280126 นาย สิทธิชัย เงินเจริญใจ

6333280127 นาย วิพอ ฤดีเหมันต์

6333280128 นาย ด ารงค์ ขันแก้ว

6333280129 นาย ยุรนันท์ ค าเขียว

6333280130 นาง พิชญา ห้วยสาม

6333280131 นางสาว พรพรรณ กาวรรณ

6333280132 นาย เอี่ยม ทองอินทร์
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6333280133 นาย อาคม ไกวัลอร่ามแสง

6333280134 นาย พิบูลย์ กระแสเงินดี

6333280135 นาย ไพบูลย์ เปีย้เอ้ย

6333280136 นาย วีรเดช พรรณสุข

6333280137 นาย อนุชาติ ตุ่นยาง

6333280138 นาย อนุพงษ์ สุริยะ

6333280139 นาย กอบชัย เขียวแปง

6333280140 นาย ทศพล ไพรเนติธรรม

6333280141 นาย สิทธิพงษ์ กรกัมพล

6333280142 นาย พุทธิพล กอบวิชาการ

6333280143 นาย พัทธพล มหาชัย

6333280144 นาย เฉลิมเกียรติ กองเก็บดี

6333280145 นาย ทนงศักด์ิ กรนทีกาญจน์

6333280146 นางสาว พิชชานันทุ์ ใจค า

6333280147 นาย สมาน วิเศษนที

6333280148 นาย พิชัต จองนัน

6333280149 นาง พรทิพย์ กอบรัตนถาวร

6333280150 นาง มณีกานต์ พวงแก้ว

6333280151 นางสาว อินทิรา ชีวิตราบร่ืน

6333280152 นาย พรเทพ รัตนาสิริเลิศ

6333280153 นาง บัวลอย รักษา

6333280154 นาง วันเพ็ญ ปองถาวร

6333280155 นาย ประสิทธิ์ ชัยชนะไพร

6333280156 นาย สิงห์คาร ดอยจรัสฟ้า

6333280157 นาย ประภาส ปุก๊ออน

6333280158 นาย ชวลิต ไพรสามหมอก

6333280159 นาย สมจันทร์ นารีกี
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6333280160 นาย เมฆ สันติชัยชาญ

6333280161 นาย ศุภวัฒน์ รักคนตรง

6333280162 นาย แสงดาว สกุลจรรยาดี

6333280163 นาย สิริชัย ความสัมพันธ์ดี

6333280164 นาย อินทร เสียงก้องไพร

6333280165 นาย ชิดพล ร่มโพธิภ์ักด์ิ

6333280166 นาย ชัยศรี โชติเวทย์ฤทธิกุล

6333280167 นาย ศุภสัณต์ เขื่อนเพชร

6333280168 นาย นิคม ใจแก้ว

6333280169 นาย พันธ์ทอง ขาวสะอาด

6333280170 นาย วิรัตน์ ทองประดิษฐ์

6333280171 นาย พิทักษ์ กระแส

6333280172 นาย จอดาจะ ขยันจิตใฝ่ธรรม

6333280173 นาย สาโรช ปิยชาติชีวกุล

6333280174 นาย ประภาส เถกิงวิโรจน์กุล

6333280175 นาย นิคม สมบูรณ์

6333280176 นาย ด ารงค์ ไชยเดช

6333280177 นางสาว ชฎาภรณ์ ก้อนมณี

6333280178 นาย สุรพล ฤทัยกร่ิม

6333280179 นาย สมาน ผาติพรพิชิต

6333280180 นาย พะแข่วแฮ สุจริตสุชาดา

6333280181 นาง จินดา ค าปัน่

6333280182 นาง เพ็ญ วิเศษกูล

6333280183 นาย ไกรสร ประเสริฐ

6333280184 นาย ภูมินทร์ สาธิพา

6333280185 นางสาว บุศรากร ปัญญาเสน

6333280186 นางสาว รสสุคนธ์ ชินญานุเวช
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6333280187 นาย บัญชา อาจเจริญ

6333280188 นางสาว เบญจวรรณ จันแก้ว

6333280189 นางสาว มนัชญา สีชาพุด

6333280190 นาย อาทิตย์ ไพรอมรโชค

6333280191 นาย บุญตัน ชมเรียนดี

6333280192 นาย วีรศักด์ิ อ่อนมธุรส

6333280193 นาย สมบูรณ์ ขจิตกาญจนา

6333280194 นาง เสาวภา น าสมัย

6333280195 นาย มงคล บุญโสภาคย์

6333280196 นาย อนุวัตร สมบูรณ์

6333280197 นาย อภิชาติ หนึ่งวนา

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


