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หน้าชื่อ

6323280001 นาง อนัญญา มะลิวัลย์

6323280002 นางสาว โสพิน แสนโบราณ

6323280003 นางสาว กฤษณา น้อยก้อม

6323280004 นางสาว ไพจิตร วาปีสา

6323280005 นางสาว มัสติกา สีหาบุตร

6323280006 นาย ระพีพัฒน์ นาคนิยม

6323280007 นาย วรชน ไชยเดช

6323280008 นาง สิตา เทียบอินทร์

6323280009 นาย อนุชาติ พิมพ์ปาน

6323280010 ว่าที ่ร้อยตรี อนุพงษ์ สุธงษา

6323280011 นาย จิรวัฒน์ ฝากไธสง

6323280012 นาย นฤเบศน์ จันทรสาน

6323280013 นาย สมพาน ขาวสววรค์

6323280014 นางสาว กรรณิการ์ พันสนิท

6323280015 นาง อุบล พันสนิท

6323280016 นาย นายอภิชาติ ล้านเทีย่ง

6323280017 นาย ต๋ี แสงทอง

6323280018 นาย วุฒิชัย ขวัญแจ่ม

6323280019 นาง แสงฤทธิ์ ขวัญแจ่ม

6323280020 นาง อุบล มาตา

6323280021 นาย อภิชาติ ขวัญมาก

6323280022 นางสาว นิรัชพร ค ามงคุณ

6323280023 นาย เดชา พรมอินทร์

6323280024 นางสาว มณ๊ กล่ินหอม

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6323280025 นางสาว ลัดดา สารีน้อย

6323280026 นาย เกษตร ก าเนิดหล่ม

6323280027 นาง ปริศนา สีทอนสุด

6323280028 นางสาว ราณี ศรีบุรินทร์

6323280029 นาย ธวัชชัย ฤทธิจ์ันดา

6323280030 นาย อภินันท์ ลีตน

6323280031 นาง กัญญา ลาดี

6323280032 นาย วรายุทธ ศรียืน

6323280033 นาย สังวาลย์ ค าต้ือ

6323280034 นาย อั๋น สารมะโน

6323280035 นาย สมพงษ์ กุดวงค์แก้ว

6323280036 นาย เอนก พิมหา

6323280037 นาย บัญชา สุธงษา

6323280038 นาย สงกราน ค าต้ือ

6323280039 นาย ประคอง วังคีรี

6323280040 นาย ประสิทธิ์ ประสมทรัพย์

6323280041 นาย ไชยา สุธงษา

6323280042 นาย สมผ่ิน วังคีรี

6323280043 นาย ธีรเมธ สุธงษา

6323280044 นาย วรเทพ ดงเย็น

6323280045 นาย สุพจน์ ศรีทาดี

6323280046 นาง สุวิท แสงราชา

6323280047 นางสาว ธนพร ด้วงตะกั่ว

6323280048 นาย เอนก นามวิเศษ

6323280049 นาย สุรินทร์ ครุนันท์

6323280050 นาย ก าพล ซุยกระเด่ือง

6323280051 นางสาว เยาวะรัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ
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6323280052 นางสาว สมจิต เณยา

6323280053 นาง สนิท ศรีสุภา

6323280054 นาย ศิริชัย โอ้อารี

6323280055 นางสาว อุลัย ทมาตกลาง

6323280056 นาง เสมียน สีทาดี

6323280057 นาย ยงยุทธ แสงราชา

6323280058 นาย ปัญญา วรรณพงษ์

6323280059 นาง รุ่งอรุณ ล้านเทีย่ง

6323280060 นาง สุนิน หมวดโคกสูง

6323280061 นาย สุพัฒชัย นราพล

6323280062 นาย ชัชพงษ์ ปลอดภัย

6323280063 นาย ประกายเพชร พรมมาแข้

6323280064 นาย อาทิตย์ นาชัยนาค

6323280065 นาย วัฒนา ถ่นถาน

6323280066 นาย ประมงค์ แซงดานุช

6323280067 นาย บุญมา ศรีสุนทร

6323280068 นาย สุรสิทธิ์ ถิ่นถาน

6323280069 นาย อนันทร์ สารวงษ์

6323280070 นาย สันต์ ถิ่นถาน

6323280071 นาย ประมวล หัสนัย

6323280072 นาย สรศักด์ิ มนตรี

6323280073 นาย สถิตย์ วังคีรี

6323280074 นาย เรณู บุญประคม

6323280075 นาย อนุชา เจริญวัน

6323280076 นางสาว ปุญญิสา เจริญนิมิต

6323280077 นาย สุจินต์ แสงคา

6323280078 นาย ฉกาจน์ ปานหอม
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6323280079 นาย เสริฐศักด์ิ ถิ่นถาน

6323280080 นาย จิระเดช สารวงษ์

6323280081 นาง มานิตย์ ศรีสุนทร

6323280082 นาง อ้อย สิงห์ปรีชา

6323280083 นาย สมพร บงแก้ว

6323280084 นาง วิภากร รัตนน้ าอ้อม

6323280085 นาย สังเวียน ค าแพงสี

6323280086 นาย ชาญวิทย์ สารีหา

6323280087 นาง บุญศรี ลาวันนา

6323280088 นาง ของ ถิ่นถาน

6323280089 นาย ดวง แก้วจริง

6323280090 นาย นพดล ลานทะจันทร์

6323280091 นาย ดัด ชัยชนะ

6323280092 นาย ทรงสิทธิิิ ค าภาจูม

6323280093 นาย เอกชัย ศรีบุรินทร์

6323280094 นาง เพ็ญศรี ศรีบุรินทร์

6323280095 นาย ชนะชล เสนานุช

6323280096 นาย ปัตพงษ์ สีหะวงศ์

6323280097 นาย วิทยา พรมหลวงศรี

6323280098 นาย โอภาส ศรีบุรินทร์

6323280099 นาย เกตุ คงสีแก้ว

6323280100 นาย เอกอรัญ วรรณศรี

6323280101 นาย นัฐวุฒิ ด้วงทอง

6323280102 นาย สิงห์เทพ รังสรรค์

6323280103 นาย ประมูล พันสนิท

6323280104 นาย สุทธิรักษ์ วงษ์แสน

6323280105 นาย สันติภาพ ประทุมทอง
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6323280106 นาย อดินันท์ ศรีระวงศ์

6323280107 นาย ณรงค์ศักด์ิ หลวงดาบ

6323280108 นาย สันติสุข สมราชา

6323280109 นาย วุฒิพงษ์ ศรีวิลัย

6323280110 นาย อ าพล จองระหงษ์

6323280111 นาย ค าสอน สุทธิประภา

6323280112 นาย คมสัน ศรีนาม

6323280113 นาย วิษณุ มูลทา

6323280114 นาย ประสิทธิ์ ค ามงคุณ

6323280115 นาย นิกร เหล็กขุมปูน

6323280116 นาย เกียรติศักด์ิ สุวรรณธรรมมา

6323280117 นาย ประจวบ จิตบาล

6323280118 นาย สมบูรณ์ เหล็กขุมปูน

6323280119 นาย ธนา โสดามา

6323280120 นาย บุญโชค พันสนิท

6323280121 นาย ธงศักด์ิ ไชยแสน

6323280122 นาง ยุพิน ธรรมรัง

6323280123 นาย พิทักษ์ พิมพุฒิ

6323280124 นาย สวัสด์ิ เพ็งจาง

6323280125 นาย ธนันชัย อินทร์ราษฎร์

6323280126 นาย สารี ศรีบุรินทร์

6323280127 นาง สวรรค์ ทองปัน้

6323280128 นาย กิตติ แก้วดู

6323280129 นาย อาทร จันทร์มี

6323280130 นาย ยุทธชัย ศรีบุรินทร์

6323280131 นาย วิทักษ์ ผงสุข

6323280132 นาย อภิสิทธิ์ นามผา
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6323280133 นาง พัสดี สอนแสง

6323280134 นางสาว รัชนีย์พร สีบุญ

6323280135 นาย เรืองศักด์ิ ภูสีเขียว

6323280136 นาย ประดิษฐ ธรรมรัง

6323280137 นาย อมรพันธ์ กุลกลม

6323280138 นาย จักรี สีแก้ว

6323280139 นาย อภิวัฒน์ เจริญถิ่น

6323280140 นาย ปิยะศาสตร์ อ้อมแก้ว

6323280141 นาย อดิศักด์ิ เผือกผ่อง

6323280142 นาย บัญชา พิมพล

6323280143 นาย สงกรานต์ ทองอิด

6323280144 นาง พรทิพย์ โสดามา

6323280145 นาย แสวง โนนยะโส

6323280146 นาย บุญเพ็ง แตงทิพย์

6323280147 นาย โนนชัย สุธงษา

6323280148 นาง สมบัติ อุตตะโม

6323280149 นาง บัวไข ยามา

6323280150 นางสาว เพ็ญศรี แปงวงค์

6323280151 นาย สรศิลป์ แปนุ่น

6323280152 นาย สุวิท รักวิชา

6323280153 นาย ชวลิตร วิจารย์ชัยศรี

6323280154 นาย ภาณุพงษ์ แสนพยุห์

6323280155 นาง ประภาพร สอนจันโท

6323280156 นาย กฤษณะ ศรีภา

6323280157 นาย ดุสิต สิงห์ศร

6323280158 นาง เสถียร เพียแก้ว

6323280159 นาย คมศิลป์ โพธิล้์อม
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6323280160 นาย สิงหา ใจดี

6323280161 นาย เทียนทอง โพธิพล

6323280162 นาย บุญเกื้อ ซ้ายสุข

6323280163 นาย วรวิทย์ ทอนสวัสด์ิ

6323280164 นาย สุนันท์ เหล็กขุมปูน

6323280165 นาย เอนก ธนะภูมิชัย

6323280166 นาย อดิพงษ์ ชนะบุญ

6323280167 นาย สุชาติ ทองหล่อ

6323280168 นางสาว ไพละญา ใหญ่นามจันทร์

6323280169 นาย บุญฤทธิ์ บุตรวงค์

6323280170 นาย ธีระศักด์ิ ชัชวาลย์

6323280171 นาย สมชาย ภูจิตต์ทอง

6323280172 นาย ทวีป โกกวิลัย

6323280173 นาย อนุชา มงคลกุล

6323280174 นาย องอาจ สิงห์ชัย

6323280175 นางสาว สุภาพร ไกรเสือ

6323280176 นาย ทองดี วงษ์เงิน

6323280177 นาย นคเรศ วิเศษศรี

6323280178 นาย ยงยุทธ เทียบธรรม

6323280179 นาย ราวี มูลศรี

6323280180 นาง สังวาลย์ ซ้อยหนองขาม

6323280181 นาย ไกรศรี หลวงน้อย

6323280182 นาย บุญรอด ศรีสะอาด

6323280183 นาย มนูญ ทิพย์รักษ์

6323280184 นาย มนวิชัย ภานะสิทธิ

6323280185 นาย สุริยันต์ พันเพชร

6323280186 นาย อรรถพล นาโสก



 23 สบอ.8 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 8

หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  251  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323280187 นาย ยงยุทธ ค ามงคุณ

6323280188 นาย จัตตุพล พิมพ์เสนา

6323280189 นาย พจน์ พรมมาวัน

6323280190 นาย สุธิน ค าชาวงษ์

6323280191 นาย เสริมศักด์ิ ศรีไตรภพ

6323280192 นาย วิโรจน์ ค าทอน

6323280193 นาย จีรวัฒน์ หลวงกลาง

6323280194 นาย สมใจ ศรีบุรินทร์

6323280195 นาย ปริญญา บุตรจันทร์

6323280196 นาย นิคม บุษบก

6323280197 นาย วีระพงษ์ สิงหล

6323280198 นางสาว ธารทิพย์ คุ้มไข่น้ า

6323280199 นาย นัฐพงษ์ ภูลายยาว

6323280200 นาย นิพนธ์ ทีน้อย

6323280201 นาย สุริยา เป้ยศรี

6323280202 นาย สุทิน สีลาอ้อ

6323280203 นาย สุระชัย ธงน้อย

6323280204 นาย ศรวิฏฐ์ ดอกจันทร์

6323280205 นาง จินตนา ศรีเสมอ

6323280206 นาง นิธิกานต์ สมัตถะ

6323280207 นาย คมพายุ พลตรี

6323280208 นาง มาลี บุบผา

6323280209 นาย วิษณุกร ชัยเสนา

6323280210 นาย สาธิต จันทร์เต่ือย

6323280211 นาย สุริยชัย โกสีลา

6323280212 นาย เดชอนันต์ สกุลลี

6323280213 นาย สิม โคตพรม
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หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  251  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323280214 นาย ส าลวน เหล่าบุญมา

6323280215 นางสาว อนุสรา อินทัง

6323280216 นาย มาโนชน์ เสนาไทย

6323280217 นาย เพลิน อู่ค า

6323280218 นาย พานิชย์ นามกา

6323280219 นาย นพรัตน์ ห้วยทราย

6323280220 นาย ประเมนทร์ ปัททุม

6323280221 นาง เตือนจิต กมลรัตน์

6323280222 นาย อภิชน บุบผา

6323280223 นาย สุระ เครือเฆ้

6323280224 นาย วัชรชัย สายตาด า

6323280225 นาย จักรพันธุ์ บุญค้ า

6323280226 นาย ชัยยา แก้วศรีนวม

6323280227 นาย นายบัณฑิต แก้วศรีนวม

6323280228 นาย วายุ สุพรรณโมก

6323280229 นาย วชิรวัช พลชัย

6323280230 นางสาว อรดี ภูถูกหมอก

6323280231 นาย คามิน เสนาวัง

6323280232 นาย อภิเษก โลขันสา

6323280233 นาย นเรช สุขสมบูรณ์

6323280234 นาย เสกสันต์ เสนามะสอน

6323280235 นาย สุรศักด์ิ นามทับ

6323280236 นางสาว ปทุมทิพย์ อุค า

6323280237 นาย จีรพงษ์ อยู่ดี

6323280238 นาย จตุรงค์ สร้อยสาย

6323280239 นาย อภิสิทธิ์ ชนะบุญ

6323280240 นาย ทิพย์จันทร์ ไพรสณฑ์
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เลขประจ าตวั

สอบ

6323280241 นาย ค าเกิ่ง อันชัยศรี

6323280242 นาย บุญรัตน์ นาคโชติ

6323280243 นาย วีระยุทธ ผลบุภพ

6323280244 นาง สุพัตรา สิมมา

6323280245 นาย เด่นพงษ์ พันธ์กล้า

6323280246 นาย ณรงค์ศักด์ิ พรมนาค

6323280247 นาย กิตติศักด์ิ วิชัย

6323280248 นาย อาคม มูลโพธิ์

6323280249 นาย ปิยพล ช่วยคุณ

6323280250 นางสาว มณีรัตน์ พิมเทศ

6323280251 นาย สงบ อาจวิชัย

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


