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หน่วยงาน  :  11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  119  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6311280001 นาย พรเทพ ชินศูนย์

6311280002 นาง บุญชู ค้าผล

6311280003 นาย ดวงเดช กะพอ

6311280004 นาย ศุภชัย สิงห์ค า

6311280005 นาย มนตรี คชไกร

6311280006 นาย อภิชาติ วัฒน์วณิชย์

6311280007 นาย เถลิงศักด์ิ ดิทา

6311280008 นาย เจนณรงค์ ระวีแสง

6311280009 นาย อดิศักด์ิ สิงห์ค า

6311280010 นาย สุพัฒ โพธฺค์ า

6311280011 นางสาว จุฑามาศ ขันตรี

6311280012 นาย ธวัฒชัย ทองทึง

6311280013 นางสาว สายฝน โภชพันธ์

6311280014 นางสาว จันทร์จิรา ปิน่พุก

6311280015 นาย ส าลาน ราชมนตรี

6311280016 นาย บุญเลิศ จ้อยประเสริฐ

6311280017 นางสาว วัลยา ค าเลิศ

6311280018 นาย ราชัน วันรส

6311280019 นาง บัวผัน คีรีแก้ว

6311280020 นาย ธวัชชัย ปาละเปียง

6311280021 นาย ไสว เเก้วไพฑูรย์

6311280022 นาย บุญเรือง มีนา

6311280023 นาง ส าลวย ผ่องแผ้ว

6311280024 นาย ธนกุล วิจิตรโอฬาร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
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6311280025 นาย ณัฐพงษ์ ทองสายใหญ่

6311280026 นาย นิรัณ จันทรัตน์

6311280027 นาย นิกร พุม่จันทร์

6311280028 นางสาว จิราพร แดงสี

6311280029 นาง สุนีย์ กระสังข์

6311280030 นางสาว โสภี พลูใบ

6311280031 นางสาว นางสาวปราณี กระสังข์

6311280032 นางสาว สายสมร สุขเหลือง

6311280033 นาย พิสิษฐ์ วิชาจารย์

6311280034 นาย สมเดช จิตรเสง่ียม

6311280035 นาย ชวลิต คงเดิม

6311280036 นาย ยศพนธ์ กอวงค์

6311280037 นาง นฤสรณ์ กอวงค์

6311280038 นางสาว ประยอง วิจิตรานนท์

6311280039 นาย อนุชา  ค าสอน

6311280040 นาย สุบิน พันธ์แก่น

6311280041 นาย สุพิศ ใจเมือง

6311280042 นาย กิตติพงษ์ อินต๊ะพันธ์

6311280043 นางสาว ทองสุข วิวัฒน์

6311280044 นาย สุวิทย์ เพ็งรอด

6311280045 นาย ศุภกิตต์ิ โพธิก์าศ

6311280046 นาย พงษ์เทพ เกิดสมบูรณ์

6311280047 นาย อนุสรณ์ ชาญธัญกรรม

6311280048 นาย วินัย ใจดี

6311280049 นางสาว บุษบา จันทร

6311280050 นางสาว มยุรี ศรัทธาผล

6311280051 นาย วันชัย ฟักสุข
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6311280052 นาย อริยะ เชื้อสมุทร

6311280053 นาง นุชรินทร์ บุญชิต

6311280054 นาย วิทวัส บุญชิต

6311280055 นาย สถาพร ทองปัน้

6311280056 นาย ณัฐพงษ์ ทองปัน้

6311280057 นาง วัชราพร ศรีบุรินทร์

6311280058 นาง เรไร ดวงจันทร์

6311280059 นาง และดี จอโพ

6311280060 นาย ทนันชัย ปัน้ชูศรี

6311280061 นาง น้ าผ้ึง นรสาร

6311280062 นาย เสวก แสนสุวรรณ

6311280063 นาย มูหามัดโนรี บือราเฮง

6311280064 นาย สมชัย อาแว

6311280065 นาย อับดุลกอบี เจ๊ะแว

6311280066 นางสาว กัลยาณี อภิสิริลาภ

6311280067 นาย สมชาย อภิวงศ์สิริ

6311280068 นาย อรุณ วิเศษชูเกียรติ

6311280069 นาง ณัชพร ก้างออนตา

6311280070 นาง สุนีย์ มะโนวัง

6311280071 นาง แป๊ะเซ ฤทธิศิ์วิไล

6311280072 นาย พรชัย ช่วยนุกูล

6311280073 นาย เจนวิทย์ วงศ์ธานี

6311280074 นางสาว บัวไข สีอาสนา

6311280075 นางสาว ละม้าย แก้วมณี

6311280076 นาย บุญชม วันเย็น

6311280077 นาง ต๋ิม พิทักษา

6311280078 นางสาว วราภรณ์ สว่างสดใส
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6311280079 นางสาว ดอกอ้อ บัวเรือง

6311280080 นางสาว สมพิศ โพติยะ

6311280081 นาย สมนิด แซ่หว๋อง

6311280082 นาย ธิธานนท์ ถาวรสาลี

6311280083 นางสาว หนูกัน แสบงศรี

6311280084 นาย สายัณห์ ค าสวัสด์ิ

6311280085 นาง สุจินต์ ผาสุข

6311280086 นางสาว จุฑารัตน์ ชื่นชม

6311280087 นาย วิรัติ ไชยมงค์

6311280088 นาย กิตติศักด์ิ ช้างมะค้า

6311280089 นาย ชนะ พุม่ทอง

6311280090 นาย วุฒิชัย เขียวอ่อน

6311280091 นาย สุธีร์ พันธมา

6311280092 นาย ธัญวิทญ์ เณรพรม

6311280093 นาย นิวัฒน์ ประภาษี

6311280094 นาง วิมล ถาดวิจิตร

6311280095 นาย สยาม อิ่มวงษ์

6311280096 นาย มาณพ หวังกาย

6311280097 นางสาว นิตยา หวังกาย

6311280098 นางสาว สุพรรณษา พรมเชื้อ

6311280099 นาย นิคม แผ่นเงิน

6311280100 นางสาว ยุภาภรณ์ ต่ ามี

6311280101 นาย จรูญ สีกัณหา

6311280102 นางสาว รพีภรณ์ ประภาษี

6311280103 นาย ทวีรักษ์ ศรีค า

6311280104 นางสาว อัมรา แสนโภชน์

6311280105 นางสาว อมรรัตน์ แสงโชติ
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6311280106 นางสาว อาภรณ์ พะวร

6311280107 นาย วีระ จันทร์ไทย

6311280108 นาย ประมูล เมืองแก้ว

6311280109 นาย เกษฎา ตาชุมภู

6311280110 นาง สารภี ใจกระจ่าง

6311280111 นาย จิรวัฒน์ ณ สุพรรณ์

6311280112 นาย เกวลิต ทองพุฒ

6311280113 นาย เดโชชัย เทพเสนา

6311280114 นาย สุนันท์ จันทร์บุญรอด

6311280115 นาย เสถียร แสงสุวรรณ

6311280116 นาย บุญเกียรติ จันทร์มณี

6311280117 นางสาว ขนิษฐา นิยมเดชา

6311280118 นางสาว ชาคริยา สิริภุมริน

6311280119 นาย สมโชค สุขอินทร์

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


