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หน่วยงาน  :  13 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบุร)ี

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  120  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6313280001 ว่าทีร้่อยเอก อยุทธยา มณีอ่อน

6313280002 นางสาว สุมาลี ทองเกษม

6313280003 นาย วิรัตน์ จักรโคกกรวด

6313280004 นาย ณรงค์เดช ม่วงนางรอง

6313280005 นาย มนตรี ขันอาษา

6313280006 นางสาว รวงทอง หาญเทียม

6313280007 นาย พงษ์ศักด์ิ ปักสังคะเณย์

6313280008 นาย ธนวัชร แชกระโทก

6313280009 นาย ไชยวัฒน์ รักผักแว่น

6313280010 นาย ทวีศักด์ิ ฟูบุญมา

6313280011 นาย อ านาจ นรสิงห์

6313280012 นางสาว วราภรณ์ กิ่งวงษ์ษา

6313280013 นาย สมพร เหรียญทอง

6313280014 นาย พงศกร ปราณี

6313280015 นาย มนัส โสจินดา

6313280016 นาย พงษ์สิทธิ์ ชาภักดี

6313280017 นาย ไพจิตร แคล้วคลาดภัย

6313280018 นาย บุญส่ง ค าโสดา

6313280019 นาย อุทัย พิมพ์โพธิก์ลาง

6313280020 นาย สราวุธ เงินอยู่

6313280021 นาย สุถิตย์ คู่กระสังข์

6313280022 นาย วรวรรณ อันชื่น

6313280023 นาย อาคม เชียงต้น

6313280024 นาย สุบิน ศฤงคาร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6313280025 นาย เดชฤทธิ์ แก้วมะดัน

6313280026 ว่าที ่ร.ต. วีระชาติ แก้วบุดดี

6313280027 นางสาว กนล ยศต๊ะ

6313280028 นางสาว สุวรรณา น่าบัณฑิต

6313280029 นาย วิโรจน์ ทีเกาะ

6313280030 นาย สมศักด์ิ สระแก้ว

6313280031 นาง กิ่งดาว จรกิ่ง

6313280032 นางสาว ร าพึง งามนาวัง

6313280033 นางสาว ณัฐติกาญจน์ โพธิร์ะมาด

6313280034 นาย พวน พะวงรัมย์

6313280035 นาย อรรคพล เณรกูล

6313280036 นาย สุดใจ ศรีบุษย์

6313280037 นาย ประภาส ศิริโชติ

6313280038 นาย วัฒนา ใยนนท์

6313280039 นาย วินัย ช้างอ่อน

6313280040 นาย ธวัชชัย ขาวข า

6313280041 นาย อาทิตย์ ทาบุเรศ

6313280042 นาย พงศ์พันธุ์ ไม้คง

6313280043 นาย ไพรสันต์ ไล่กระโทก

6313280044 นางสาว สุชาดา สุรเนตร

6313280045 นางสาว เรณู บุญอุ้ม

6313280046 นาย วิทยา สิงหวิบูลย์

6313280047 นาย วิชัย บุตรโคตร

6313280048 นาย บุญเลิศ เบ้ากระโทก

6313280049 นางสาว ชลพิณ เปิดกระโทก

6313280050 นาย วีระ ดุมใหม่

6313280051 นางสาว ทิพวรรณ์ อินทร
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6313280052 นาย ชายชาญ หาระมาร

6313280053 นางสาว อารยา ใจอุ่น

6313280054 นาง สุภารัตน์ สังฆเพท

6313280055 นาง ทริพ ศรีบรม

6313280056 นาย อุดมศักด์ิ นันกลาง

6313280057 นาย ศุภฤกษ์ ยมดี

6313280058 นาย วีระยุทธ แดงบุตร

6313280059 นาย เกรียงไกร หินกอก

6313280060 นาง พันทิพย์ ครองเวียง

6313280061 นาย สายสมร สาสร

6313280062 นาย ประคอง ไชยราช

6313280063 นาย แหลมทอง ภูมิคอนสาร

6313280064 นาย บุญเพ็ง ยางงาม

6313280065 นาย เดช สมโรย

6313280066 นาย สลัด เย็นพู

6313280067 นาย ยงค์ ดอกนางแย้ม

6313280068 นาย สิทธิพงษ์ สุริโย

6313280069 นาง สิรภัทร หวังคู่กลาง

6313280070 นาย วัชระ หวังชื่นกลาง

6313280071 นาย วิจัย สอนวิชา

6313280072 นาย อดิเรก มงคล

6313280073 นาย หงษ์สกุล มหาดไทย

6313280074 นาง เกศมณี บัวบาน

6313280075 นาย มานะ กิริณี

6313280076 นางสาว บัวเผ่ือน ดีนวน

6313280077 นาง หนูทิพย์ ครูส าโรง

6313280078 นาย สิทธิชัย ดอกมาลี
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6313280079 นาย ณัฐวัตร มนอยู่พะเนาว์

6313280080 นาย วิชิต ค าบู่

6313280081 นางสาว สาวิตรี จวนกลาง

6313280082 นาง วรรณภา สดกลาง

6313280083 นาย เฉลิมพงศ์ พรมวิเศษ

6313280084 นาย หนุ่ม จันทร์นวล

6313280085 นางสาว อรทัย แซ่ล้ี

6313280086 นาย เอกราช กล่ าทอง

6313280087 นาย บุญเรือน ชุ่มปล่ัง

6313280088 นาย ณรงค์ศักด์ิ เจริญสุข

6313280089 นาย ธีราทร มังสา

6313280090 นาง ชนกานต์ เพ็งบ ารุง

6313280091 นาย สันติภาพ บุญชุบ

6313280092 นาย ชรินทร โพธิแ์ดง

6313280093 นาย ภีระ สระแก้ว

6313280094 นาย สุทธิ ไข่เงิน

6313280095 นางสาว บุหงา สีบุญ

6313280096 นาย วิศรุต ค าพันธ์

6313280097 นาย วีรพล เภกะนันทน์

6313280098 นาย เจษฎา ตระกูลษา

6313280099 นาย อนุสรณ์ สง่างาม

6313280100 นาย เสน่ห์ ช่องศรี

6313280101 นาย ณัฐพงษ์ สุคนธ์

6313280102 นางสาว กัลธิมา จันทร์ห้างหว้า

6313280103 นาย นพรัตน์ เพชรสิน

6313280104 นาง นภาพร ส่งศักด์ิชัย

6313280105 นางสาว ธิติภา ปุริตาเน
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6313280106 นาย ประหยัด สิงเคน

6313280107 นาย อภิสิทธิ์ เสนา

6313280108 นาง วรรธิดา ไชยกาล

6313280109 นาย ศิริมงคล บุตรศรี

6313280110 นาย พรไพรสนธ์ ม่วงเขาแดง

6313280111 นาย ศิริยศ ด ารงไทย

6313280112 นาย วิชัย บุบผาชาติ

6313280113 นาย ถนอมศักด์ิ ลามนต์

6313280114 นาย สุวัฒน์ โสดสูงเนิน

6313280115 นาง สมคิด คานจะโป๊ะ

6313280116 นาย เสกสรรค์ สิริโยธา

6313280117 นาง เนตรนภา ทองแต้ม

6313280118 นาง ยุพิน อ่อนสกุล

6313280119 นาย สมพงษ์ แสนสุข

6313280120 นาง กนกภรณ์ แนบชิด

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


