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6316280001 นาย สุรินทร์ เหมือนโต

6316280002 นาย ราเชน เหมือนโต

6316280003 นาย เปรม ศิลานิล

6316280004 นางสาว อนัญญา สระทองแก้ว

6316280005 ว่าที ่ร.ต. วิชิต อุปวัน

6316280006 นางสาว นุชจรี บุญพา

6316280007 นาย ชาติตระการ บุญชู

6316280008 นาย อนุชา จินจาคาม

6316280009 นางสาว สาวิตตรี ช้างป่าดี

6316280010 นางสาว นิรมล แซ่ต้ัง

6316280011 นางสาว ณฐมลวรรณภ์ ทรัพย์เทิม

6316280012 นาง ธิดาวรรณ อินทะโกสัย

6316280013 นางสาว จิติรัตน์ แก้วเล็ก

6316280014 นาง วาสนา แก้วเขียว

6316280015 นางสาว พุธลักษณ์ เพ็ชรมณี

6316280016 นาย พรชัย ไทรสังขกุลพร

6316280017 นางสาว ปัทมวรรณ ทองช่วย

6316280018 นาย พงศ์ศิริ ทองดี

6316280019 นางสาว วธิดา ถนอมวงษ์

6316280020 นาย สุดา ใจเมตตา

6316280021 นางสาว นงนุช เมืองนก

6316280022 นาย จิรานุวัฒน์ ชาวป่า

6316280023 นางสาว อินทิรา ปิน่แจ้ง

6316280024 นางสาว นิรันทร์ ดวงใจ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6316280025 นาย ธวัชชัย เงินแก้ว

6316280026 นาย สันติ ใบบัว

6316280027 นางสาว พรรธิพา สุวรรณ

6316280028 นาย ภูวดล ป้องสา

6316280029 นาย ธเนตร ทองล้อม

6316280030 นาย สุรพล เพ็ชรงาม

6316280031 นาย สุชิน งามยิ่ง

6316280032 นาย วิมล กองแก

6316280033 นางสาว สุมาลัย งามยิ่ง

6316280034 นางสาว ชาลินี ดวงวิเชียร

6316280035 นาย สิริโรช ยิ้มน้อย

6316280036 นาย  ุบุญญฤทธิ์ พวงแก้ว

6316280037 นาย กฤตชัย ขจีรัตนแสง

6316280038 นาย เชาว์ ภูกองชัย

6316280039 นาย พรพรมสิน แดงพลับ

6316280040 นาย วรรชัย สืบกลัด

6316280041 นาย ชาญณรงค์ เสนาะโสด

6316280042 นาง อรวรรณ สุขทวี

6316280043 นาย รณภูมิ บริสุทธิ์

6316280044 นาย รัฏฐ์สิทธิ์ วันเจริญ

6316280045 นาง พัชรีย์ ศรีสุวรรณมาลา

6316280046 นาย สุริยา ไชยศักดา

6316280047 นางสาว เสาวนีย์ สุภารส

6316280048 นาย ณัฐพล เชื้อทอง

6316280049 นาย ปรีชา สะศิธร

6316280050 นาย สันติ สะศิธร

6316280051 นาย เกียรติ ศรีมัจฉา
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6316280052 นางสาว เพ็ญนภา เปรมปรีด์ิ

6316280053 นาย สันติ ผาสุข

6316280054 นาย สุขส าราญ ศรัทธาธรรม

6316280055 นาย ไพโรจน์ สิงหราช

6316280056 นางสาว พรวลัญช์ แก้วสอาด

6316280057 นาย สว่าง ยะที

6316280058 นางสาว จิรัตติกาล เอี่ยมทอง

6316280059 นาย ต่อศักด์ิ สุพนกิจ

6316280060 นาย นายธีระพงษ์ ฉิมมังกรทอง

6316280061 นาย ตะวัน แก้วประดิษฐ์

6316280062 นาย อนุสรณ์ เปีย่มชวลิต

6316280063 นาย กิตติศักด์ิ แสงหล่อ

6316280064 นาย สามารถ เหง่ียมผักแว่น

6316280065 นาย รักมี นามมี

6316280066 นาย ประสิทธิ์ เทพเทียน

6316280067 นาย ทรงพล ครคง

6316280068 นาย ภาคิน กลมเกลียว

6316280069 นาย พเยาว์ แก้วประดิษฐ์

6316280070 นาย เรวุฒิ กระต่าย

6316280071 นางสาว รจนา สุขทวี

6316280072 นางสาว ณัทธมนกาญจน์ สงวนทรัพย์

6316280073 นางสาว ชลธิชา กระต่ายทอง

6316280074 นาย ฉลอม พระแท่น

6316280075 นาง ดวงทิพย์ ทิพย์กัลญา

6316280076 นาย กฤษฎา แสงหล่อ

6316280077 นาง กันตนา ตะบุตร

6316280078 นาง สมจิตร ผูกพันธ์
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6316280079 นางสาว นอซองคู จิตไพรงาม

6316280080 นางสาว นิออน บูวอ

6316280081 นางสาว พรทิพย์ วิชาไพบูลย์

6316280082 นางสาว อรพรรณ สังเกตุดี

6316280083 นาง น้ าทิพย์ แก้วด ารงค์

6316280084 นางสาว ชลธิชา ใสกระจ่าง

6316280085 นาย นที บัวโรย

6316280086 นาย ซ้ายหก ไทรสังขเจติย

6316280087 นาย อังคาร ไทรสังขกุลธิติ

6316280088 นางสาว พัชรี พันธุก์ุล

6316280089 นาย เฉลิมพันธ์ ใหญ่นามจันทร์

6316280090 นาย ณัฐถพงษ์ เพียงล้ิม

6316280091 นางสาว เข็มพร คุ้มภัย

6316280092 นาย ปฏิภาณ มุสิกรัตน์

6316280093 นาง อ าพร เชยล้อมข า

6316280094 นาย บุญศรี เดือนขาว

6316280095 นางสาว ดาวลอย พึง่เกตุ

6316280096 นาย เอกชัย โชสนับ

6316280097 นาย ณัฐพล จินะชัย

6316280098 นาย ประธาน จินจาคาม

6316280099 นางสาว ชมพูนุช ประสงค์ศิลป์

6316280100 นางสาว ไพรัช บุญวรรณภูมิ

6316280101 นาย นัฐวุฒิ พงษ์สมบูรณ์

6316280102 นาย ณัฐกาญจนา มณีนามหนองอ้อ

6316280103 นางสาว ธันยรัตน์ รุ่งกัลยาวีร์

6316280104 นางสาว รัญชน์ แก้วรอด

6316280105 นาย เสรี ราชวงษ์
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6316280106 นาย ชิณวัฒน์ พันธุแ์สน

6316280107 นาย สมพร ดาวกระจาย

6316280108 นาย พงศ์ธวัช พันธกมลพันธ์

6316280109 นาย สายยัน อยู่ฤทธิ์

6316280110 นาย บุญลาภ กาญจวงศ์มณี

6316280111 นาย พิทักษ์ ใจคม

6316280112 นาย ธนพล ทองไร่

6316280113 นาย สมบัติ ตะเภา

6316280114 นาย สมพงษ์ ใจโปร่ง

6316280115 นางสาว วงเดือน ทองแสง

6316280116 นาย เอกชัย งามยิ่ง

6316280117 นาย มานะ วัฒนวงศ์

6316280118 นาย จักรกฤษ ผู้งาม

6316280119 นาย อานนท์ โอ่งทอง

6316280120 นาย ศุภฤกษ์ พอชู

6316280121 นาย ณัฐพร รุนนุช

6316280122 นาย วชิระ ทิพย์สิทธิ์

6316280123 นาย สนธยา ตองแก้ว

6316280124 นาย ภาร์ศิวัตร บุญษาศิริโชติ

6316280125 นาย เฉลิมพล พุทธหอม

6316280126 นาย ยุทอง พะตะ

6316280127 นาย ธนสิทธิ์ ไกรสรธัช

6316280128 นาง อิ่นค า พงศ์นภากาญจน์

6316280129 นาย สุพิศ ค าภูษา

6316280130 นาย ศักด์ิชัย ทองเปาระ

6316280131 นาย นิพนธ์ ทองเปราะ

6316280132 นาย ศราวุธ พูนทอง
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6316280133 นางสาว ทองปอง สะอาดใจ

6316280134 นาย ขจร บุญชูเชิด

6316280135 นาง ชลัยรัตน์ พงศ์นภากาญจน์

6316280136 นาย ศักด์ิชััย สังขรุจิระ

6316280137 นาย ไกรสร นาคเล่ือมใส

6316280138 นาย สุทิน มาลัย

6316280139 นาย สุทัศน์ องค์การณ์

6316280140 นาย พัลลภ โปศิริ

6316280141 นาย มานพ ศรีสง่า

6316280142 นาย นายมีชัย กุหละ

6316280143 นาย อนุรักษ์ บุญคุณ

6316280144 นางสาว สุพรรษา ตาลเส้ียน

6316280145 นาย พันธุศั์กด์ิ นาสวนสมภพ

6316280146 นาย ชัยพร ค าป้อง

6316280147 นาย รัชชานนท์ ถาใหม่

6316280148 นาย สุเมธ ทองไร่

6316280149 นาย จิฬาวุธ มีเกียรติ

6316280150 นาย ไพรวัลย์ เทพบุรี

6316280151 นาย นพดล รั้รอบ

6316280152 นาย นิกร อวยพร

6316280153 นาย ปวรินทร์ ทองมาก

6316280154 นาย ยนต์ เหง่ียมผักแว่น

6316280155 นางสาว กนกพร สวัสด์ิพงไพรพนา

6316280156 นางสาว บุษบา ขุนเนียม

6316280157 นางสาว บุญศรี ล าใยสถิต

6316280158 นางสาว วนาวรรณ แผงค า

6316280159 นาง รพีพรรณ สวัสด์ิพนาไพร
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6316280160 นาย ชัยวัตร เยี่ยวยา

6316280161 นางสาว นงเยาว์ แก้วพาวี

6316280162 นางสาว ดวงเดือน สืบสอน

6316280163 นางสาว ระพีพรรณ์ เทีย่งธรรม

6316280164 นาง สุกัญญา โอสถ

6316280165 นาย นธี ส าลีอ่อน

6316280166 นาย สมพงษ์ ค าพงษ์พี

6316280167 นาย สีไพร ม่วงตารส

6316280168 นางสาว กรรณิกา เอี่ยมทอง

6316280169 นาย กิตติพงษ์ มีทรัพย์

6316280170 นาย ทองยอด อินทอง

6316280171 นาย สมศักด์ิ ฉ่ าสดใส

6316280172 นาย น้ าฝน นุ่มละออ

6316280173 นาย ศุภเศรษฐ์ ผิวข า

6316280174 นาย วสันต์ สุธีกุล

6316280175 นาง มะณี สุวรรณบุตร

6316280176 นาย พงษ์พัฒน์ จีนทอง

6316280177 นาย อาราม ขันขาว

6316280178 นาย เอนก ศรีสุพรรณ

6316280179 นาย สุริยา บัวแก้ว

6316280180 นางสาว วัลยา ศรีพราย

6316280181 นางสาว วันดี วงศ์เพ็ชร

6316280182 นาย มนัส ภุมกา

6316280183 นาย ธนบดี งามเชื่อชิต

6316280184 นาย เชาวลิต พรมค า

6316280185 นาย ชูศักด์ิ ทองรอด

6316280186 นาย ภานุพันธ์ ผ่องสะอาด
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6316280187 นาย สุทธิโรจน์ ทองรอด

6316280188 นาย รักสยาม ชูชื่น

6316280189 นาย สิงหา งามยิ่ง

6316280190 นางสาว วารุณี ศรีสุนนท์

6316280191 นาย ชัชนันท์ พิมพขันธ์

6316280192 นาย สุวิจักขณ์ เปล่ียนไพร

6316280193 นางสาว มุทิตา ช่างตรง

6316280194 นาย ปัญญา เทิงสูงเนิน

6316280195 นาย เกรียงศักด์ิ หดไธสง

6316280196 นาย ขวัญเมือง สุวรรณสิงห์

6316280197 นาย ธนกฤต ส่งแสง

6316280198 นาง บุญสม น่าชม

6316280199 นาย ขจรศักด์ิ นุชแทน

6316280200 นาย ยอดชาย หิรัญล าไย

6316280201 นาย นิค า ไทรสังขณรงค์

6316280202 นาย วินัย ปิน่เพ็ชร

6316280203 นางสาว ประภารัตน์ ว่องเจริญ

6316280204 นาย กฤษฎา พาประจง

6316280205 นาย บุญสวรรค์ สิทธิ

6316280206 นางสาว เพชรไพริน น้ าจันทร์

6316280207 นาย สาคร สุวรรณสิงห์

6316280208 นางสาว เครือวัลย์ พรมวงษ์

6316280209 นาย คนอง กากี

6316280210 นาย ธงชัย พอชู

6316280211 นาย ทวี สีม่วง

6316280212 นางสาว จรรยา จินดา

6316280213 นาย สมภพ แก้วเรือง
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6316280214 นาย กายทิพย์ แก้วเรือง

6316280215 นาย นัฐพงษ์ ต๊ิบประสาร

6316280216 นาง รุ่งนภา ยังนิยม

6316280217 นาย ณัฏฐพัฒน์ แผนสมบูรณ์

6316280218 นาย ทักษิณ บุญเปร่ือง

6316280219 นาย เกรียงไกร แสนแก้ว

6316280220 นาย จรินทร์ แสนแก้ว

6316280221 นาย สุภัก ขุนณรงค์

6316280222 นาย ด ารงศักด์ิ พูลทรัพย์

6316280223 นาย สมพร มั่นคง

6316280224 นาย ทองค า ณ อุบล

6316280225 นาย สมนึก อินทณี

6316280226 นาย ปราโมทย์ ทองไร่

6316280227 นาย ธีระวัฒน์ ม่วงชื่น

6316280228 นาย เกรียง เรืองฉาย

6316280229 นาย วิธวัฒน์ ศรีวิริยะสกุล

6316280230 นางสาว อรพรรณ โกกิ

6316280231 นาย เดชขจร วิถีประดิษฐ์

6316280232 นาย คนึง โรจนศรี

6316280233 นาย ชัย ชาติอารีย์

6316280234 นางสาว ปิยะนุช มามัน

6316280235 นาย สุทัศน์ ปิน่แก้ว

6316280236 นาย ตรัยรัตน์ สุนิพนธ์

6316280237 นาย สุรชาติ อิ่มเอิบ

6316280238 นาย จักรพงษ์ ผมหอม

6316280239 นาย ศรเพชร วิหค

6316280240 นาย ปลองพล แก้วปาน
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6316280241 นาย ธนพล เถาว์ขาว

6316280242 นาย ทศพล คุ้งสุวรรณบริรักษ์

6316280243 นางสาว ขนิษฐา สังข์ทอง

6316280244 นาย โสภณ ทองผาเกตุ

6316280245 นาย บุญนึก หอมพวงภู่

6316280246 นาย บุญธรรม หอมพวงภู่

6316280247 นาย วรวุฒิ โชติธนรักษ์

6316280248 นาย สมชาย โชคศรีเจริญ

6316280249 นาย พลชัย ทองผาภูมิจริยา

6316280250 นาย ภาณุพงศ์ บุญพา

6316280251 นาย กสิณพจน์ ดนตรี

6316280252 นางสาว บัวพันธุ์ คณิตโกศล

6316280253 นาย ผ่องม่ายโพ่ คุณก้องยืนยง

6316280254 นาย สุวรรณ เถกิงวิทย์สถาพร

6316280255 นาย ศักด์ิชัย พุม่ไพรวัลย์

6316280256 นาย สมบูรณ์ สวัสด์ิกระโจม

6316280257 นาย สุรศักด์ิ สังขธรรม

6316280258 นาย อดิศักด์ิ สังขสถาพร

6316280259 นาย วีรภัทร พิทักษ์ชาตคีรี

6316280260 นาย ปิยะ สุขไทยสงค์

6316280261 นาย สมพงษ์ สีลามานะ

6316280262 นาย สมบูรณ์ สวัสด์ิกรกุล

6316280263 นางสาว อัญชรี บ้านกลางอภิรมย์

6316280264 นาย สุชาติ พนาอุดม

6316280265 นาย อดิศร สังขวนาวร

6316280266 นาย บุญชัย ไทรสังขกมล

6316280267 นาย สมพงษ์ ไทรสังขกมล
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6316280268 นาย วีระศักด์ิ กวินบริสุทธิ์

6316280269 นาย บุญชู เคียวเซ้ง

6316280270 นาย พรเทพ ทองผาภูมิปฐวี

6316280271 นาย นิรันดร์ พนาสุขสันต์

6316280272 นาย แดง ทองผาคีรี

6316280273 นาย สมชาย เถกิงวิทย์สถาพร

6316280274 นาย สมศักด์ิ สุขเจริญประเสริฐ

6316280275 นาย พรทิพย์ ขจรสันติพงศ์

6316280276 นาย สุรชัย ขยายการกิจ

6316280277 นาย สมชาย สังขชวาล

6316280278 นาย ชูศักด์ิ ผาภูมิชโลธร

6316280279 นาย สุวิทย์ ผาภูมิชโลธร

6316280280 นาย สุขสันต์ รอดม่วง

6316280281 นาย ธงชัย กระสินธุส์มุทร

6316280282 นาย ธีรพงษ์ พิทักษ์ธิติกร

6316280283 นาย กัมพล กมลวิวรรธน์

6316280284 นาย สมเกียรติ ก้องสนั่นปฐพี

6316280285 นาย อ าพล กระสินธุส์มุทร

6316280286 นาย ณัฐชนน ก้องไพรวัลย์

6316280287 นาย กิจติ กมลพิมานกุล

6316280288 นาย วิชัย เจนชลธี

6316280289 นาย ขันติ กนกประเสริฐกุล

6316280290 นาย อะโช ก้องไพรวัลย์

6316280291 นาย วันชัย กมลกนก

6316280292 นาย เรืองศักด์ิ เฉลิมดิษฐ์

6316280293 นาย สุรชัย น่วมนารี

6316280294 นางสาว ศิวพร บุญทิม
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6316280295 นาย ค าเพียง สีงาม

6316280296 นาย ไพศาล วังซอ

6316280297 นาง ภณิดา ศิริสมบัติ

6316280298 นาย ณรงค์เดช บุญศรีสอาด

6316280299 นาย ธวัชชัย เงินพา

6316280300 นาย ศรายุทธ บุญเลิศ

6316280301 นาย ธนดล เพละ

6316280302 นาย กิตติชัย หล าพา

6316280303 นาย ธนาภพ สุวรรณฉิม

6316280304 นาย ธวัชชัย ชนมะ

6316280305 นาย ธวัชชัย อัคนาน

6316280306 นาย ธีระชัย สืบตระกูล

6316280307 นาย วัชรินทร์ นาคทองอินทร์

6316280308 นาง รัตนา พลอยชุม

6316280309 นาย ธนธรณ์ คงชีพ

6316280310 นางสาว กุสุมา บุญฤทธิ์

6316280311 นางสาว ธารทิพย์ สุขเจริญ

6316280312 นาย สมนึก บูชา

6316280313 นาย จิรายุ ถนอมวงษ์

6316280314 นางสาว พรหมภัสสร์ พันธุเ์พ็ง

6316280315 นาง ดารชาต์ พันชนะ

6316280316 นางสาว วรรณา ก าเนิดเพ็ชร

6316280317 นาย ไกรสร เหลืองทอง

6316280318 นางสาว พัชรินทร์ รจนากร

6316280319 นาย ปรัชญา คชาใหญ่

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


