
ประกาศกรมปา่ไม้
เรือ่ง รายขือ่ผูม้สีทิธิเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมปา่ไม ้ฉบบัลงวันที ่ ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่จา้ง 
เหมาในตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ และจะประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธืเ้ขา้รบัการประเมนิ 
ความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ และกำหนดวนัเวลา และสถานทีเ่กีย่วกบัการเขา้รบัการประเมนิ 
ทางเว็บไซต์ เาแเวร://'ผ 'ผท /0 โ65ปรู๐.■ ปา/นฟอก*ห3ก!๖/  บ้ัน

กรมปา่ไม ้โดยสำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี จงึขอประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธิ ้
เขา้รบัการปร่ะเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ และระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้

๑. รายขือ่ผูม้สีทิธีเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ปรากฏ 
ในรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
กรมปา่ไม ้โดยสำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี กำหนดวนัสอบในวบัที ่

๒๔ กนัยายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ บ. ณ ห้องประชุมหลวงป่สื กุสลธโร สำนกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ 
(อดุรธาน)ี ดงันี้

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. ลำดบัท ๑ -  ๗๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. ลำดบัท ๘๐ -  ๑๔๗

๓. ระเบ ยีบ ป ฏ บิ ตั เิก ีย่วกบั การป ระเม นิ ความ ร ู ้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ใหผู้ส้มคัรปฏบิตัติามระเบยีบ ดงันี้

๓.๑ ผูเ้ขา้สอบทกุคน จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดทางโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สวมหนา้กากอนามยัหรอืหนา้กากาผา้ และเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (500๒1 อ;ร1โลก๐ กรู) 

๓.๒ แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม กลา่วคอื สภุาพสตร ี สวมเสือ้ กระโปรง 
หรอืกางเกง สวมรองเทา้ทุม้สน้ สภุาพบรุษุ สวมเส ือ้กางเกงผา้แบบสภุาพ โดยสอดชายเส ือ้ไวในกางเกง 
สวมรองเทา้ทุม้สน้ และประพฤตตินเปน็สภุาพซน

๓.๓ เปน็ ห น า้ท ีข่องผ ูส้มคัรจะตอ้งทราบวนั  เวล า ส ถาน ท ีใ่น การป ระเมนิ ความร ู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยใหผู้ส้มคัรตอ้งมารายงานตวั ณ สถานท่ีสอบ ก่อน ๓๐ นาที

๔. การประกาศ...



- ๒-
๔. การประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ

กรมปา่ไม ้โดยสำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการ 
ประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๓ ณ สำนกัจดัการทรพัยากร 
ป่าไม้ท่ี ๖ (อดุรธาน)ี และทางเวบ็ไซต ์ ป!ปเวร://ผผผ.โ๐โ©รปฐ๐ปเา/บป(วก!:เาลก!๖/

๔. ผูใ้ดไมม่าภายในกำหนด วัน เวลา และสถานทีด่งักลา่ว ถือว่าสละสทิธ้ีและไม่มสีทิธ้ิเข้ารับ 
การประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในคร้ังนี้

ประกาศณ วบัท ี ่ ^ 9  กนั ยายน พ .ศ .๒๔๖๓

ผู้อำนวยก'



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ลงวันท่ี ใฮอ กนัยายน พ.ศ. ๒๕ไ อ ๓

เรือ่ง รายซือ่ผูม้สิทิธีเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
ฝา่ยโครงการพระราชดำร ิ สว่นสง่เสรมิการปา่ไม ้ลำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี

๑ นางสาวซนดิา ผาแกว้
๒ นางสาวสชุานนัท ์ ธรรมขัน
๓ วา่ที ่ ร.ต.ชายมงคล มานะจกัรี
(̂ นายปรชัญา ปตึตาวะตงั
๕ นายนภสร จกัรเสน
๖ นายบณัฑติ ประทีป
๗ นายวษิณวุตัร บุ้งทอง
๘ นางสาวพรณติา สวุรรณวาท
๙ นางวชัราภรณ ์ บวัสอาด

๑๐ นางสาววารณุ ี ประทมุรัตน์
(5X5) นางสาวสพุนิดา บญุแยม้
๑๒ นางสาวปยิะมาศ วงคว์ชิา
๑๓ นายพสิษิฐ ์ ศรีหล่ิง
๑๔ นางสาวจรยิา โนนทะแสง
๑๕ นายธญัญา วาสนาทพิย์
๑๖ นางสาววรรณลกัษณ ์ จันทร์เส
๑๗ นางสาวกาญจนา แน่นอุดร สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

(5)(ใ9 นางสาวรชัฐญิา เหลอืงอรา่ม
๑๙ นางสาวอารยีา คำชมุแสง
๒๐ นางสาวปยิวรรณ สิงห์ธน สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๒๑ นางสาวพรนภิา ใจนํา้
๒๒ นางสาวฐาปน ี ดว้งยศ
๒๓ นางสาวพชัราพรรณ ล้บทม
๒๔ นางสาวพชัราพร ล้นทม
๒๕ นางสาวพชัรนิทร ์ ดาวเรอืง
๒๖ นางสาววภิาดา แจ่มใส
๒๗ นายสชุาต ิ สริิสายพริณุ สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ บ ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๒๘ นางสาวปนดัดา นาหวันิล สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๒๙ นางสาวนลิรตัน ์ นวลหงษ์
๓๐ นางสาวสธุญัญา ทุง่สว่าง สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๓๑ นางสาวมะปรางค ์ หล'องตากลา้
๓๒ นางสาวภทัราวด ี ลํา้ลอง สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง



เอกสารแบบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ลงวันท่ี 'ไออ กบัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธีเ๋ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่ ข่ือ -  สกุล หมายเหตุ
ฝา่ยโครงการพระราชดำร ิ สว่นสง่เสรมิการปา่ไม ้สำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี (ต่อ)

๓๓ นางสาวมฌัฑรกิา คะนานทอง
๓๔ นางสาวพรรณนกิา แกว้เกดิมี ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๓๕ นางสาวอคัรมิา ถนอมศกัดิ้
๓๖ นางสาวกนกวรรณ นันฑพล
๓๗ นางสาวจฬุารตัน ์ อามาตยท์ศัน์
๓๘ นางสาวลลติา แสนละมุล
๓๙ นางสาวชาลนิ ี ไชยคำจนัทร์
๔๐ นางสาวครองขวญั ใจหาญ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๔๑ นางสาวอารวีรรณ นาสมวาส สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ บ ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๔๒ นางสาวชญานษิฏ ์ ชยัเชยีงพณิ
๔๓ นางสาวทพิาวรรณ คนแรง สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ บ ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๔๔ นายรัฐกรณ ์ ปดิตาระโพธ้ี
๔๕ นางสาวอภญิญา คภุรัตนกลุ
๔๖ นางสาวพจมาน ชุม่วงษ์ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๔๗ นายณภฎณ บตุตะกลุ สม ัครโครงการพ ัฒ นาพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บร ิเวณ สระเก ็บน ํ้าท ับกุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๔๘ นางสาวรศิรา ธงภกัดิ้
๔๙ นางสาวศิริลกัษณ ์ บญุวเิศษ
๕๐ นางสาวสรัุสวดี สิอินทร์ สม ัครโครงการพ ัฒ นาพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บร ิเวณ สระเก ็บน ํ้าท ับกุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๕๑ นางสาวสทุธินี ชนีศภุลกัษณ์ สม ัครโครงการพ ัฒ นาพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บร ิเวณ สระเก ็บน ํ้าท ับกุงๆอ ีกห น ึ่งต ำแห น ่ง

๕๒ นายศราวธุ หนัจางสทิธ้ิ
๕๓ นางสาวนภสร ลีสม
๕๔ นายอรรณพ ทุมพร
๕๕ นางสาวพทุธดิา สทีองภาพ
๕๖ นางจฑุามาศ เมฆลา
๕๗ นายพรีวสั เสาร์แกว้
๕๘ นางสาวกนกพร วันดา
๕๙ นางสาวสภุารตัน ์ สรุยิวงค์
๖๐ นายวรภทัร ภเูฮยีงแกว้
๖๑ นางสาวสิริ'รกัษ ์ นติกิติเจรญิวงศ์ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๖๒ นางสาวสริิวิมล ทองจันทร์
๖๓ นางสาวมณนีชุ คงชาว
๖๔ นางสาวนฤมล วรวเิศษ



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ลงวันท่ี ไอ9  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรือ่ง รายซือ่ผูม้สืทิรีเ้ขา้รบัการประเมนิความ! ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่ ซ่ือ -  สฤล หมายเหตุ
ฝา่ยโครงการพระราชดำร ิ สว่นสง่เสรมิการปา่ไม ้สำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี (ต่อ)

๖๕ นางสาวกาญจนา ผาลา
๖๖ นางสาวอภชิญา เอือ้กลวราวตัร
๖๗ นางสาวนวรินทร ์ อินทรสูต
๖๘ นายจกัรพนัธ ์ อตัถาภมูิ
๖๙ นายกติตพิศ โพร้ี'จันทร์
๗๐ นางสาวนงนรินทร์ รัตนวงศ์
๗๑ นายกนกพล ศรีบุญไทย
๗๒ นางสาวกลัยวรรธน ่ สิงหบุ์ญมา
๗๓ นางสาวสภุาภรณ ์ ทำทอง สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ึ่าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๗๔ นางสาวนาถปฤดา ใจสามารถ สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๗๕ นางสาวอรจริา ยิง่ยอด
๗๖ นางสาวธารารตัน ์ นิลสูงเนิน
๗๗ นางสาวพชัรภ์สัซา โคตรชุม
๗๘ นางสาวจรุาวรรณ ปราบคนชัว่ สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

๗๙ นายปยิพงษ ์ สพุรรณภวูงศ์
๘๐ นางสาวพซีซยา วรรณพงษ์
(โ* (ริ) นางสาวรตัตยิากร จนัทะศนย์
๘๒ นายวศิษิฏ ์ ศรแีกว้
๘๓ นางสาวอรปรยิา พิมพ์สวัสด๋ึ
๘๔ นางสาวเกวสนิ บุตรดี
๘๕ นางกนกพร ดวงสวุรรณ
๘๖ นายอดศิกัดึ ๋ คำตา
๘๗ นางสาว'ฑิฆัม'พร วงศล์ะ
69̂ 9 นางสาวมกุดารกัษ ์ พงษส์ขุา
๘๙ นายณฐัพล พลโยธา
๙๐ นางสาววราภรณ ์ สายวงศ์
๙๑ นางสาวอรทยั ซาภา
๙๒ นางสาวจนิตกานท ํ นอ้ยหลานเมอืง
๙๓ นางสาวอไุรวรรณ บญุคณุ
๙๔ นางสาวคิริลกัษณ ์ สมสอง
๙๕ บางสาวธนภรณ ์ จันทะแสง
๙๖ นางสาวธญัลกัษณ ์ ฮุงหวล



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ลงวันท่ี ใฮอ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

เรือ่ง รายซือ่ผูม้สิทิธิเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดบัที่ ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
ฝา่ยโครงการพระราชดำร ิ สว่นสง่เสรมิการปา่ไม ้สำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่ ๖ (อดุรธาน)ี (ต่อ)

๙๗ นางสาวจฑุาทพิย ์ นนัทะจันทร์ สม ัครโครงการพ ัฒ นาพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บร ิเวณ สระ๓ บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งต ำแห น ่ง

๙๘ นางสาววเิดารตัน ์ ซาวใบ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๙๙ นายสมภาร วรรณพราหมณ์
๑๐๐ นายธนพล กลัยาบตุร สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ป ่าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแหน ่ง

6)0(5) นางสาวพรสดุา เหลก็กลา้
๑๐๒ นางสาวปดวิรดา พมิพเ์ลง็
๑๐๓ นายสมประสงค ์ ภมูอินิทร์
๑๐๔ นางสาวอรญัญา สารบัน
(5)0(4? นางสาววลิาวลัย ์ ยงยนื สม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บร ิเวณ สระเก ็บน ํ้าท ับก ุงฯอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๐๖ นายนยิม พรมเขต
๑๐๗ นางสาวซลติา บลุานคณุ
(5)00ง่ี นางสาวอสิรยี ์ อศัวภาเลศิ'ปญีญา
๑๐๙ นางสาวกนกพร นันทะโย
(5)(5)0 นางสาว'ชลริ'ซา ชมุศรแีกว้
๑๑๑ นายธนะรตัน ์ ดวูเิศษ
๑๑๒ นางสาววมิล ยงยนื
(5)(5)สไ นางสาวอภญิญา ยวดยาน
๑๑๔ นางสาวณฐันซิา บญุอภยั
(5)6)(4? นางสาวณฐ์ยา มุ่งธิสาร
๑๑๖ นายพรีะพล ลำเนาว์
๑๑๗ นายภคูมนิ สายลนุ ส ม ัครโครงการอบ ุร ักษ ์พ ัน ธ ุ้โม ้ฟ ้าภ าคตะว ัน ออกเฉ ียงเห น ือตอน บ น อ ีกห น ึ่งต ำแห น ่ง

(5)(5)(ง นางสาวภซัราภรณ ์ วชิาพรม
๑๑๙ นายเกยีรตศิ'กดึ ๋ คามะเชยีงพณิ
๑๒๐ นายกฤษดา ปานสวา่ง
6)1©6) นางสาวทพิยก์มล ประไพศิลป๋ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๒๒ นางสาวไปรยา กติยทุธกรณ์ ส ม ัครโครงการพ ัฒ น าพ ื้นท ี่ฟ ้าไม ้บ ร ิเวณ สระเก ็บ น ํ้าท ับ ก ุงๆอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๒๓ นายนรฏิฐ ์ ตะจนัดา
๑๒๔ นายอนชุา สีหัวโทน
๑๒๔ นางสาวภรูซิญา ทาปลดั

โครงการพฒันาพืน้ทีป่า่ไมบ้ริเวณสระเกบ็นํา้ทบักงุของสำนกัสงฆถ์ํา้เพยีอนิทร์ อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ อำเภอ 
หนองแสง จงัหวัดอดุรธานี

๑๒๖ นางสาวซลติา ฑิมินกุล



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ลงวันท่ี ใ?)®) กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธิเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
โครงการพฒันาพืน้ทีป่า่ไมบ้ริเวณสระเกบ็นํา้ทบักงุของสำนกัสงฆถ์ํา้เพยีอนิทร์ อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ อำเภอ 
หนองแสง จงัหวดัอดุรธาน ี (ตอ่)

๑๒๗ นางสาวนฤมล วะหะโร
๑๒๘ นางสาวกนกเนตร ตาทพิย์ สม ัครฝ ่ายโครงการพ ระราฃดำร ิอกห น ี่งตำแหน ่ง

๑๒๙ นางสาวโศรยา บานเยน็ ส ม ัครฝ ่ายโครงการพ ระราชดำร ิอ ีกห น ี่งตำแห น ่ง

๑๓0 นางสาวศรณัญา ภาโนมัย
6 ) สไ (5) นายพงษศ์กัดี ้ หมอ่งเหลก็ ส ม ัครฝ ่ายโครงการห ระราชดำร ิอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๓๒ นางสาวเอมอร พรมลี
๑๓๓ นางสาวฉตัรลดา พรมคณุ
๑๓๕ นายกอ่เกยีรต ิ รัตนะ
๑๓๕ นายจกัรชยั ภกัดศีรี ส ม ัครฝ ่ายโครงการพ ระราชดำร ิอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๓๖ นายธนศกัดื ้ พรหมแสง ส ม ัครฝ ่ายโครงการพ ระราชดำร ิอ ีกห น ึ๋งตำแห น ่ง

๑๓๗ นางสาวนภิาพร ธนะทรพัย์ สม ัครฝ ่ายโครงการพระราชดำริอ ีกห น ึ่งต ำแห น ่ง

(5)สา69 นางสาว นภาพร ทพิวจันา
โครงการอนรุกัษพ์นัธ!ุมป้า่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

๑๓๙ นางสาวสรุารกัษ ์ ธรรมวิฐาน สม ัครฝ ่ายโครงการพระราชดำริอ ีกห น ึ่งต ำแห น ่ง

๑๕0 นางสาววิขญาพร ศรวีเิศษ
6) (5̂ (9) นางสาวพมิลวรรณ สิมมาลี
๑๕๒ นางสาวสุพรรณ ี แกว้เทพ
๑๔๓ นายตฤณ ปะนาตา
๑๕๕ นางสาวกติตยิา กองเกดิ
๑๔๕ นางสาวรัซนกีร พนิทา
๑๕๖ นางสาวพชิญานนิ พลศรลีา
๑๔๗ นายกติตพิงษ ์ สรุะวิชยั
(5) (5^69 นางสาวชอ่ผกา คำชาตา

โครงการอนรัุกษ์และทึเ๋นฟสภาพปา่ไม้ ตำบลเหลา่กอหก อำ๓ อนาแห้ว จงัหวดัเลย ส่วนท่ี ๑
๑๔๙ นางสาวโยทะกา แกว้ยาศรี
๑๕0 นายลำพอง ซาปา่น สม ัครฝ ่ายโครงการพ ระราชดำร ิอ ีกห น ึ่งตำแห น ่ง

๑๕๑ นางสาวณฐัทติา ศรีซามก
๑๕๒ นางสาวกติตยิา เกษทองมา
๑๕๓ นางสาวปทติตา อุทธตรี
๑๕๕ นางสาวปราณ ี เนตรแสงศรี
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เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธิเ้ขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ตำแหนง่เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิและสบืสานพระราชดำร ิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับท่ี ช่ือ -  สกุล หมายเหตุ
โครงการอนรัุกษแ์ละฟนิฟสภาพปา่ไม ้ตำบลเหลา่กอหก อำ๓ อนาแห้ว จงัหวดัเลย ส่วนท่ี ๑ (ต่อ)

๑๕๕ บายสรุเกยีรต ิ ซากองมา
๑๕๖ นายคณติศร สุทธิ
๑๕๗ นางสาวกตียิา เกษนาค


