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6325280001 นาย ละ ธีรพงศ์ศร

6325280002 นาย ยุทธนา แสงสอดแก้ว

6325280003 นาย ภัทรพงศ์ ตาวงศ์

6325280004 นาย วีระศักด์ิ พุทธรรม

6325280005 นาย ทะนงไพร นาทา

6325280006 นาย สุวิทย์ มะลิวงศ์

6325280007 นาย ฑวิทย์ ประทุมศาลา

6325280008 นาย ณัฐพล ประจันทร์ศรี

6325280009 นาย ชาญชัย โสมประยูร

6325280010 นาย พิทักษ์ โพธิสุ์ด

6325280011 นาย จิรวัฒน์ เดชสมอดี

6325280012 นาย ยงยุทธ์ ประทุมลี

6325280013 นาย เสถียร วงค์ชาชม

6325280014 นาย อธิพงค์ จันทร์เพ็ง

6325280015 นาง จิราพร จันทร์เพ็ง

6325280016 นาย ชาติ ก้านพลู

6325280017 นางสาว ฐิติยา โกษา

6325280018 นาง สุพัดตา บุตรตัดสิน

6325280019 นาง สุพรรณ สีอ่อน

6325280020 นาง ฤทัยรัตน์ พันบัวภา

6325280021 นาย โรจนาจ จองระหงษ์

6325280022 นาย ถนอม เกษี

6325280023 นาย พรนาลิน ข่วงทิพย์

6325280024 นาย ศักด์ิชัย ทิพย์ค ามี

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6325280025 นาย เจษฎา สมสวัสด์ิ

6325280026 นาย พนมวัน จิตขันตี

6325280027 นาย อดิราช งอยหล้า

6325280028 นาง ยุพิน เพ็ญค า

6325280029 นางสาว ไอย์ทิพย์ อวนพล

6325280030 นาย นายปิยะพงษ์ พละสินธุ์

6325280031 นาย พงษ์พัฒน์ มะลิพัฒน์

6325280032 นาย ธนพล สอนโพธิ์

6325280033 นาย เอนก คะอรัญ

6325280034 นาย ประยุทธ ไกยสา

6325280035 นาย สุรินทร์ ปาคูณ

6325280036 นาย กิตติพันธ์ ทองเอิบ

6325280037 นาย สงบ ไชยภูวงษ์

6325280038 นาย ทักษิณ อุดมมา

6325280039 นาย ระวี ธงวิชัย

6325280040 นาย ชัยวัฒน์ วงษ์ค าแก้ว

6325280041 นาย ฐาปกรณ์ ตะเส

6325280042 นาย พิทักษ์ มูลหาร

6325280043 นาย จักรพันธ์ เกตุบัว

6325280044 นาย ธนา ดีเหง้า

6325280045 นาง ประไพศรี ปะโปตินัง

6325280046 นาย คมสัน สุกทน

6325280047 นาย ตะวัน เจอหลวง

6325280048 นาง พรนภา ยุทธอาจ

6325280049 นาย มานัส ไชยสุระ

6325280050 นาย ธีระพงษ์ ชุมแวงวาปี

6325280051 นาย เมืองมน ตาลหยง
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6325280052 นาย กมล ศรีธรรมวงษ์

6325280053 นาย อุกฤษ วงศ์ภาค า

6325280054 นาย นเรศ ขาวขันธ์

6325280055 นางสาว บังอร แสนหนองจอก

6325280056 นาย บุญโชค ฝังวาปี

6325280057 นาย สรพิชิต เทือกทาค า

6325280058 นาย ธีรยุทธ ร้อยแก้ว

6325280059 นาย อุดม ทรเสนา

6325280060 นาย กิตติศักด์ิ สมบัติ

6325280061 นาย ทองพูล บัวบาน

6325280062 นาย สุรชัย วัฒนาสิริทรัพย์

6325280063 นาง ขนิษฐา ไชยภูวงค์

6325280064 นาย หนอม โคตตะ

6325280065 นาง ประณี กองเพชร

6325280066 นาง ศรีอัมพร พลีจันทร์

6325280067 นาย อนุรักษ์ เหล่าสงคราม

6325280068 นาย อนุวัฒน์ ค าธิ

6325280069 นาย ถวิล ไผ่น้อย

6325280070 นาย นัฐวุฒิ กรมทะนี

6325280071 นาย วัชรพงษ์ หัถพรม

6325280072 นาย วีรศักด์ิ วราพุฒ

6325280073 นาย ชลทิศ ต้นเหล่า

6325280074 นาย อนุชา ปัญญาวัน

6325280075 นาย สะเณต แท่นศรีลา

6325280076 นาย จีรพัทธ์ คุณมี

6325280077 นาย พิชญาสิทธิ์ ค าบุราณ

6325280078 นาย วราพงษ์ สุนทร
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6325280079 นาย พิชิต การนา

6325280080 นาย ฤทธิไกร อรรคสินธ์

6325280081 นาย จรัญ ปาสานนท์

6325280082 นางสาว อรอุมา ธรรมชาติ

6325280083 นาย พรมมา ภูเทียมลม

6325280084 นาย ฉัตรชัย นามลนวล

6325280085 นาย พีระพงค์ เคนอุทุม

6325280086 นาง จิราพร ประวิรัตน์

6325280087 นาง ณิชกานต์ งอยจันทร์ศรี

6325280088 นาง เจตจ านงค์ จุมพลน้อย

6325280089 นาง ทรงรัฐ เชื้อค าจันทร์

6325280090 นาย สรัล คงการุญ

6325280091 นาย ธงธร ทบเทิบ

6325280092 นาย นพพล ขุลีหลาย

6325280093 นาย สุปรารภ กลางวิชัย

6325280094 นางสาว ปาริฉัตร แสงม่วง

6325280095 นาย อนุสรณ์ สิทธิประกรณ์

6325280096 นาย สุเทพ แก้วพิลา

6325280097 นางสาว ทิพวรรณ ศิริบุตร

6325280098 นาย พันศักด์ิ โพธิคะสาร

6325280099 นาย นเรศน์ พรมอารักษ์

6325280100 นาง สถาพร ทองผง

6325280101 นาย มณเฑียร สมสมัย

6325280102 นางสาว จิราพร แสงพานิช

6325280103 นางสาว เดือนเพ็ญ ลีนาลาด

6325280104 นาย ไพรพนา วิพรมหา

6325280105 นางสาว ลัดดาวรรณ รัตพลแสน
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6325280106 นาย บัญชา สาขันธ์โคตร

6325280107 นางสาว ชนาภา วงศ์ธรรม

6325280108 นาย พิทักษ์พงษ์ สิทธิจันทร์เสน

6325280109 นาย สรวงสันติ พรมต่ิง

6325280110 นาง บุญกอง วงศ์ธิราช

6325280111 นาย สมบัติ กุลวงศ์

6325280112 นางสาว ไพบูลย์ ทาดง

6325280113 นาง บุญโฮม พาภักดี

6325280114 นางสาว ประกาย บุญหาราช

6325280115 นาย วรวัฒน์ ปัญจาคะ

6325280116 นางสาว รัตนาพร มะพันธ์

6325280117 นาย มุก หัสกัน

6325280118 นาย ประกาศิต แวงค า

6325280119 นาย สถาพร มั่นคง

6325280120 นาง จันทิมา พิมพ์เพ็ง

6325280121 นาง ขวัญทอง คะอังกุ

6325280122 นาง อัญชลี ตะวงษา

6325280123 นาง บุญลม นิคม

6325280124 นาย เปีย๊ก พลชาลี

6325280125 นาย วัฒนารัตน์ พรมโคตร

6325280126 นาย เล็ก บุญสะอาด

6325280127 นาย ล าดวน โทตันค า

6325280128 นาย เสน่ห์ ภาโส

6325280129 นาย อภิสิทธิ์ งอยจันทร์ศรี

6325280130 นาย บรรลือศักด์ิ ทิพชาติ

6325280131 นาง หงษ์ทอง โสภาค า

6325280132 นาง แสงจันทร์ โคตรรัตน์
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6325280133 นาย ทวีศักด์ิ หาระมี

6325280134 นาย บุญตา อนุญาหงษ์

6325280135 นางสาว กัญญพัชร หาระมี

6325280136 นาย ก าธร โถดาสา

6325280137 นาย อนุชาติ มุงคุณ

6325280138 นาย สง่า ยตะโคตร

6325280139 นาย อรรถสิทธิ์ ลาดบาศรี

6325280140 นาย อ าพร จันทร์เต็มดวง

6325280141 นาย วิชิต หมื่นจูม

6325280142 นาย ประยูร ปรีชา

6325280143 นาย ชาญชัย เหาะหาย

6325280144 นาง วนิดา พรมเวียง

6325280145 นาย ดิลก ตังทนาม

6325280146 นาย ปริญญา ตะจันทร์ดา

6325280147 นาย ตรีสุริยา พรมแสง

6325280148 นาย อนัน นาหัวนิล

6325280149 นาย พงษ์สันต์ เชียงล้ า

6325280150 นาย สมชาย พาค า

6325280151 นาง นิดารัช สร้อยหล้า

6325280152 นาง จิราภรณ์ สิงห์ชา

6325280153 นางสาว สุภาลัย ศรีลาวงษ์

6325280154 นาย ไพรบูรณ์ โทแก้ว

6325280155 นาย เจนณรงค์ ชาวันดี

6325280156 นาย รุ่งอรุณ ไชยนาง

6325280157 นาย อนนท์ จันทร์โสม

6325280158 นาย สงวน เชื้อกุล

6325280159 นาย บุญรัตน์ เรืองประทีป
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6325280160 นาย ณัฐวุฒิ ผิวงาม

6325280161 นาย ชยานนท์ หาชัย

6325280162 นาย สินชัย งอยกุดจิก

6325280163 นาย ราชันย์ กาพล

6325280164 นาย ณัฐพงษ์ ลาวิลัย

6325280165 นาย อัครสิทธิ์ โสมสิทธิ์

6325280166 นาย ศักด์ิชัย ศักด์ิวิเศษ

6325280167 ว่าที ่ร.ต. ปนิวัฒน์ แพงศรี

6325280168 นาย สายใจ เค้ามาก

6325280169 นาย วงษ์เดือน ศรีกุล

6325280170 นาย กฤษณะ อุปวันดี

6325280171 นาย บุญหลาย ศรีจันทร์

6325280172 นางสาว ดวงจันทร์ สืบสิงห์

6325280173 นาย วิรัตน์ พรมชัย

6325280174 นาย พิทักษ์ เนตรเวร

6325280175 นาย สมใจ เรืองประทีป

6325280176 นาย พงษ์ศักด์ิ โถชารี

6325280177 นาย ศิริพงษ์ ราชาเเดง

6325280178 นาย เรืองรัตน์ เศษจ าปา

6325280179 นางสาว บัวชมพู ศรเสนา

6325280180 นาย สุริยา วงค์อินอยู่

6325280181 นาย พิชิต โภคาพาณิชย์

6325280182 นาย ผดุงศักด์ิ ยางวิเศษ

6325280183 นาย เกรียงศักด์ิ บินจรัญ

6325280184 นาย ธนดล พรมเเวียง

6325280185 นาย รณชัย ไชยนนท์

6325280186 นาย วิทยา ยางศิลา
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6325280187 นาย อาคม ศรีเจริญ

6325280188 นาง สาคร ไชยโย

6325280189 นาง ละออง นนท์ตรี

6325280190 นาย ยอดชาย อุดมนา

6325280191 นาย กด หลาบโพธิ์

6325280192 นาย พรสวรรค์ บุตรพรมมี

6325280193 นาย เด่น ล่ าสัน

6325280194 นาย กาสี ยางธิสาร

6325280195 นาย ทวีชัย อุ่นแสง

6325280196 นาย เดชา พจนา

6325280197 นาง พัชนี ศิริขันธ์

6325280198 นาย พิทยา นามรัสศรี

6325280199 นาย สุชาติ กองประมูล

6325280200 นาย พูลศิลป์ พังคา

6325280201 นาย ณรงค์ ชัยชมภู

6325280202 นาย นาจ ลุนอุบล

6325280203 นาย นิรันดร์ บุญเรืองจักร

6325280204 นางสาว กนกรัตน์ ฟุง้กล่ิน

6325280205 นาย ดนัย กันจร

6325280206 นาย พัฒนพงษ์ อุปเสน

6325280207 นาย เอกภพ ค ามุงคุณ

6325280208 นาย พนัส เพ็งที

6325280209 นาง นงลักษณ์ อินทรัก

6325280210 นางสาว ศุภลักษณ์ ไชยพันธ์

6325280211 นาย สมบูรณ์ บุญทานันท์

6325280212 นาย สรายุทธ รักจันทร์

6325280213 นาย ศิริรณัฐ ภูชะธง
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หน่วยงาน  :  25 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่10 (อุดรธานี)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  239  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6325280214 นาย ก้านก่อง ขุนชะรา

6325280215 นาง อุบล แสนสุภา

6325280216 นาย วรรณดี พรมคนชื่อ

6325280217 นางสาว ญาณิกา หาระมี

6325280218 นาย อนุชา เพชรฤทธิ์

6325280219 นาย วินัย ใจหาญ

6325280220 นาย นิกร จอนทะผา

6325280221 นาย ปรีชา ประจันทร์ศรี

6325280222 นาย อาวุธ ขานเกตุ

6325280223 นางสาว ตวงรัตน์ จรูญธนะพันธ์

6325280224 นางสาว อุไทยวัน ชีด้วง

6325280225 นาย ทองพุทธ สวยสมเรียม

6325280226 นางสาว บุญไทย วรชินา

6325280227 นาย ขจรศักด์ิ การร้อย

6325280228 นาย สุวิทย์ ซีแพง

6325280229 นาย นิกร อ่อนภูเขา

6325280230 นาย อ าพล บุบผามาลัย

6325280231 นาย ก าพล หาญจ่า

6325280232 นาย มาลุพงษ์ ค าตัน

6325280233 นาย อาทิตย์ พนาลิกุล

6325280234 นาง อนงค์ พนาลิกุล

6325280235 นาย บุญมี โคตรพรม

6325280236 นาย ถาวร ปณิทานะโต

6325280237 นาย นัฐพงษ์ ผิวเหลือง

6325280238 นาย ธีระพงษ์ สังข์หลอด

6325280239 นาย ณัฐวุฒิ คันธภูมิ

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


