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หน่วยงาน  :  14 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 สาขาสระบุรี

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  52  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6314280001 นาย สุรเดช จันทะนะ

6314280002 นาย วรุตร์ เทียบแก้ว

6314280003 นาย ภาณุพงศ์ สีเล

6314280004 นาย บวรณ์ สัจจาสังข์

6314280005 นาย วรวุฒิ เทพเขียว

6314280006 นาย ปัญญา ไพรศรี

6314280007 นาย ส าราญ งามดิษฐ์ใหญ่

6314280008 นาย วิรัตน์ มีเงิน

6314280009 นาง ณัฐฐา ศุกร์แดง

6314280010 นาย เอนก ขอบจักรวาล

6314280011 นาย ธนวัฒน์ หอมทอง

6314280012 นางสาว รัตนาภรณ์ นุชนาฎ

6314280013 นาย สุรศักด์ิ สวนบุญ

6314280014 นาย กนก ใหญ่รักษ์

6314280015 นางสาว ฤชุตา ไตรรัตน์

6314280016 นางสาว ศิริกัญญา แก้วประทุม

6314280017 นาย ชัยวัฒน์ บัวเล็ก

6314280018 นาย ถวิล ภูธร

6314280019 นางสาว ภาวิณี อินต๊ะวัง

6314280020 นางสาว จ านงค์ บุญจันทร์

6314280021 นางสาว ศิริอร จันดีกุล

6314280022 นาย อดุลย์ อุ่นวิเชียร

6314280023 นาย สายัน ไชยขุนทอง

6314280024 นาย คมสัน วิจารย์

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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6314280025 นาย ไพรบูลย์ บุษบรรณ

6314280026 นาย ชัชวาลย์ พักแพรก

6314280027 นาย ชาลี อินทร์สถิตย์

6314280028 นาย เธียรชัย สมบูรณ์อ้วน

6314280029 นาย อ านาจ เผือกโคกสูง

6314280030 นาย ภูวเดช แก้วจัตุรัส

6314280031 นางสาว ศุภรดา บุญแย้มวงศ์

6314280032 นาย สิรภพ ด้วงบังเกิด

6314280033 นาย สายธารา ชมภูวงค์

6314280034 นาย สอนดี พานประวิทย์

6314280035 นางสาว บุญเกิด สมภาวงษ์

6314280036 นางสาว ส าลี พิลา

6314280037 นาง จรรยา วงค์กระโซ่

6314280038 นาย สมสรรค์ วังราช

6314280039 นางสาว มาลัย อุบลหอม

6314280040 นาย ประพันธ์ จ่าชัย

6314280041 นาย พิษณุ พูนธนไพศาล

6314280042 นาย อิทธิพล ค าโคกกรวด

6314280043 นางสาว ศิริพร สุทธินันท์

6314280044 นาย บวร คักล้อ

6314280045 นาย มิตร ทองมะลัง

6314280046 นางสาว ยุวดี พุกมาก

6314280047 นาย สุรัตน์ มูลมณี

6314280048 นาย จุมพล ดาทอง

6314280049 นาย นิวัฒน์ คักล้อ

6314280050 นาย วงศกร เฉยขุนทด

6314280051 นาย ธนวัฒน์ กวดขุนทด
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6314280052 นาย นิวัติ พานทอง

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


