
เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ปฏิบัติงานท้องท่ี หมายเหตุ

1 นางสาวอริสา เขียวอุตส่าห์ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

2 นางสาวชาริณี ป้อมมงกุฏ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

3 นายสาธิต ศรีสุข จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

4 นางสาววราภรณ์ โพธุง จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

5 นางสาวปฐมพร แทนไธสง จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

6 นายเอกชัย ดอกแก้ว จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

7 นายศุภวิชญ์  กันภัย จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

8 นางสาววิจิตรา ม่ังมี จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

9 นางสาววิไลวรรณ พันธ์ุศิริ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

10 นางสาวณฐพร จันทร์เกิดทรัพย์ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

11 นางสาวน ้าทิพย์  นาคหิรัญ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

12 นางสาวกฤษณา ภูมิแดง จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

13 นางสาววีณา ชาวนา จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา

14 นางสาวจ้านงค์ ฤทธ์ิปล้อง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15 นายสายธาร พยัคฆะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

16 นายธีรวัฒน์ ชะรัมย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

17 นายณรงค์ฤทธ์ิ  บุญแต่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

18 นายธีรนัย เสาศิริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 นางมะลิ สมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 นายรังสิมันต์ุ จุฬามณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 นายเกรียงศักด์ิ สุนทรวิภาต จังหวัดฉะเชิงเทรา

22 นายวัชรา เลิศขามป้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

23 นายนพรัตน์  มะลิศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

แนบท้ายประกาศส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี ลงวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานส ารวจการครอบครองท่ีดิน



24 นางสาวกุสุมา ค้าสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว

25 นายกัณฑ์อเนก แพงประเสริฐ จังหวัดสระแก้ว

26 นายสุริยะ สมัยกุล จังหวัดสระแก้ว

27 นายชาครีย์ ศรีทองเบ้า จังหวัดสระแก้ว

28 นายสิทธิโชค สาธุชน จังหวัดสระแก้ว

29 นายวรฤธ์ิ เชื อแพทย์ จังหวัดสระแก้ว

30 นายณรงณ์ ทะนงค์ จังหวัดสระแก้ว

31 นายอรรถพล มณีสุงวรรณ์ จังหวัดสระแก้ว

32 นายสมเพ็ชร วังลือชัย จังหวัดสระแก้ว

33 นายอานนท์ เห็นสมาน จังหวัดสระแก้ว

34 นายสุรสิทธ์ิ เพชรรัตน์ จังหวัดสระแก้ว

35 นายนิติกร ลุนศรี จังหวัดสระแก้ว

36 นายธีรพงษ์ ชุมพล จังหวัดสระแก้ว

37 นายพาณุพงศ์ เรืองโภชน์ จังหวัดสระแก้ว

38 นายจารุวิทย์ เพ็ชรกลม จังหวัดสระแก้ว

39 นายธนวรรธน์ โพธ์ิทองเจริญเดช จังหวัดสระแก้ว

40 นางสาวจุฑามาศ เขียวเอียม จังหวัดสระแก้ว

41 นายสมชาย ปานอาสา จังหวัดสระแก้ว

42 นางสาวกุลสตรี เคนสิมสาม จังหวัดสระแก้ว

43 นางสาวธัญวรัตน์ เขามะหิงษ์ จังหวัดสระแก้ว

44 นายพูลทรัพย์ เกษรบัว จังหวัดสระแก้ว

45 นางสาวกรุณา สมการ จังหวัดสระแก้ว

46 นายอนุสรณ์ น ้าทอง จังหวัดสระแก้ว

47 นายพีรพงษ์ สุขลาภ จังหวัดสระแก้ว

48 นางสาวสมคิด เขาล้าใย จังหวัดสระแก้ว

49 นายธนพล มงคลจักรวาฬ จังหวัดสระแก้ว

50 นายเกรียงไกร ค้าพุฒิ จังหวัดสระแก้ว



51 นายอดิชาติ ถาวรสาลี จังหวัดสระแก้ว ส้ารอง

52 นายมังกร พรมงาม จังหวัดสระแก้ว ส้ารอง

53 นายพิทักษ์ บุญหวาน จังหวัดสระแก้ว ส้ารอง

54 นายศราวุฒิ พรมประพันธ์ จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา ส้ารอง

55 นางสาววรรณดี ดอกแก้ว จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา ส้ารอง

ให้ล้าดับ ท่ี ๑ - ๕๐  มารายงานตัวเพ่ือท้าสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ 

ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี  ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี 

มาประกอบการท้าสัญญาฯ ด้วย  ๑.ส้าเนาบัตรประชาชน  จ้านวน ๒ ฉบับ

                     ๒ . ส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวน  ๒ ฉบับ

                     ๓ . ใบรับรองแพทย์ท่ีมีผลตรวจรับรองสุขภาพและเก่ียวกับสารเสพติด  จ้านวน ๒ ฉบับ

                     ๔ . ส้าเนาบัญชีธนาคาร ด้านหน้าและด้านท่ีมีการเคล่ือนไหวบัญชี ไม่เกิน ๔ เดือน  จ้านวน ๒ ฉบับ

                     ๕ . รูปถ่าย  จ้านวน  ๒ รูป

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามก้าหนดเวลา ทางส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี จะถือว่าท่านเป็นผู้สละ

สิทธ์ิ จะพิจารณาคัดเลือกล้าดับต่อไปมารายงานตัวต่อไป


