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6324280001 นาย อาทิตย์ พิมพ์บุญมา

6324280002 นาย กิตตศักด์ิ พิมพ์บุญมา

6324280003 นาง รุ่งนภา ต้ังมานะกุล

6324280004 นางสาว ศยามล อุ่นค า

6324280005 นางสาว จารุมน รติพรเลิศ

6324280006 นางสาว กิตติวรา ปาระมัตร

6324280007 นาง ภรปภา บุญเฟรือง

6324280008 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญสูง

6324280009 นางสาว พรทิพย์ ไชยอุย

6324280010 นาย อนุศักด์ิ บุญสงค์

6324280011 นาง เหมือนฝัน เมืองอินทร์

6324280012 นาย วัชรินทร์ ยอดสิงห์

6324280013 นาย ศิวา ย่อมมี

6324280014 นาย วีรยุทธ สิงหะชัย

6324280015 นางสาว นันท์มนัส จิบจันทร์

6324280016 นางสาว วชิราภรณ์ จิบจันทร์

6324280017 นางสาว วิระดา ศรีแก้ว

6324280018 นาย เกรียงไกร โคสัย

6324280019 นาย วิหารชัย โคสัย

6324280020 นาย นายประยูร อิ่มเต็ม

6324280021 นางสาว สุพรรณี ฝางค า

6324280022 นางสาว ศิรินทิพย์ สายโสภา

6324280023 นาย วิชัย ภารุนัย

6324280024 นาง อิษยา พงษาปาน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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6324280025 นางสาว ปุณณภา พละพงศ์

6324280026 นาย สมพร โสมนัส

6324280027 นางสาว ขวัญเมือง สระบัว

6324280028 นางสาว สุนิสา แถบน้อย

6324280029 นาย ปณิธาน ดีมาก

6324280030 นาย สมพร มะลิงาม

6324280031 นาง วันนา ก าจัดภัย

6324280032 นาย บุญเกื้อ เหลือล้น

6324280033 นาย ธีรพงษ์ ทองหล่อ

6324280034 นางสาว ยุมนีวรรณ์ บุญญาณัตต์

6324280035 นาย สมมิตร์ สมยิ่ง

6324280036 นาย สุชาติ โนนกลาง

6324280037 นาย ก้องเกียรติ เติมสุข

6324280038 นาย ภวัต พงขจร

6324280039 นางสาว ณัฐธราณี ไชยแสง

6324280040 นาย สุวิทย์ พวงศรี

6324280041 นาย ภานุมาศ ชบาศรี

6324280042 นาย จักรกฤต บุญลา

6324280043 นาย บุญธรรม วงษ์สาลี

6324280044 นาย ก าจร แก้วสนิท

6324280045 นางสาว ดวงนภา บุง้ทอง

6324280046 นาย วิมงคล พวงศรี

6324280047 นาง สุมกุล อุปมัย

6324280048 นาย ศรัณญู วงศ์มา

6324280049 นาง หนูรัตน์ จุมคอง

6324280050 นาง จุราวรรณ์ บุญร่วม

6324280051 นาย ขวัญชัย ทองสะอาด
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6324280052 นาย ประเสริฐ กันตัด

6324280053 นางสาว กรุณา ต้ังสุข

6324280054 นาย ชาญชัย ดวงโสม

6324280055 นาย ทองมัย ยืนยง

6324280056 นาย อภิรักษ์ พวงจันทร์

6324280057 นาย สมเกียรติ หลวงภักดี

6324280058 นาง ไพลิน เมืองอินทร์

6324280059 นาย นงค์ลักษณ์ สารพันธ์

6324280060 นาย อ้อน วรรณค าผุย

6324280061 นาย ฟอง มะลิวัลย์

6324280062 นาย ทัฒนากาล ดวนใหญ่

6324280063 นาย สมพร ศักด์ิศรี

6324280064 นาย นรินทร์ ยากุล

6324280065 นาง ชุติกาญจน์ พลกล้า

6324280066 นาย ชัชวาลย์ เพ็ชรกอง

6324280067 นาย ทิศเกี้ยง ทะรันท์

6324280068 นาย บัญรม นนทะสาร

6324280069 นาย ดวงดี พูมครสาร

6324280070 นาย เรืองทัย อินราช

6324280071 นาย ทินวัฒน์ ป้องพิมพ์

6324280072 นาย สมศรี พันธ์จันทร์

6324280073 นางสาว อรนิต สุดสวย

6324280074 นาย ใหม่ละมล อินราช

6324280075 ว่าทีร้่อยตรี กิตกูร เป็นมงคล

6324280076 นาย ประยงค์ ซึมรัมย์

6324280077 นาย บุญปลูก กินรา

6324280078 นาย บุญธรรม กินรา
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6324280079 นางสาว อรทัย ทันวิมา

6324280080 นางสาว สุดใจ ซึมรัมย์

6324280081 นาย ธนาวุฒิ จันทสิงห์

6324280082 นาย วิเชียร สรฤทธิ์

6324280083 นาย ธีรพงษ์ ตาลอ่อน

6324280084 นาย พิจิตร ดอกเกษ

6324280085 นาย ศุภชัย ศิริดล

6324280086 นาย ส าฤทธิ์ พันธ์ชาติ

6324280087 นาย อธิวัฒน์ บุญสู่

6324280088 นาง ราตรี บุญสู่

6324280089 นาย พัชระ ยอดค ามี

6324280090 นาย ไพรัตน์ นาคญวน

6324280091 นาย ดุสิต เลิศศรี

6324280092 นาย บันจง สมเพ็ชร

6324280093 นาย วิลาศ มาพันธ์

6324280094 นาย ทินกร วินทะชัย

6324280095 นาย สมเกียรติ อาจภักดี

6324280096 นาย สมคิด วงษ์จิตร

6324280097 นาย นิรัญ บริหาร

6324280098 นาง อุดร กองมาศ

6324280099 นาย ฤทธิไกร บุญทอง

6324280100 นาย สุทัศน์ ธรรมพร

6324280101 นาย ไพรวัลย์ ดวงเดือน

6324280102 นาย พิพรรธ ค านึง

6324280103 นาย ชูศักด์ิ สุขรอบ

6324280104 นาย พัฒนพงษ์ แววสระ

6324280105 นางสาว อุไร ต้ังธรรมวาณิชย์
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6324280106 นาย มานพ ทองแสง

6324280107 นาย นเรนทร ยวนไธสงค์

6324280108 นาง บุพผา ยัญญะจันทร์

6324280109 นาย ค าพูล ศรีเมือง

6324280110 นางสาว นิลวดี พรมศิริ

6324280111 นาย เจษฎาพร เกษสุพันธ์

6324280112 นาย ใจ ศรีสุพรรณ์

6324280113 นาง มิตร ค าชมพู

6324280114 นาย อุทัย สีหาวงศ์

6324280115 นาย อภิชาติ แก้วศรีนวม

6324280116 นาย สันติ จ าปา

6324280117 นาย ถาวร คุ้มบุญ

6324280118 นาย นที สีสะอาด

6324280119 นาย เวียงชัย นามประมา

6324280120 นาย มนตรี พันธ์ขาว

6324280121 นาย วิทยา ผ่องราษี

6324280122 นาง ชลนีย์ ทองค าบุตร

6324280123 นาย เสริมพันธ์ ทองโสม

6324280124 นาย ธวัช อ้อมชมภู

6324280125 นาย สงคราม วงษ์เสถียร

6324280126 นาย อดิศักด์ิ นรดิษฐ

6324280127 นาย วีรวัต งามรูป

6324280128 นาย อักษร ภิญโญ

6324280129 นาย ก าจัด ภูทอง

6324280130 นาย ขอบคุณ ค ามั่น

6324280131 นางสาว ธัญสินี สินทิพย์

6324280132 นาง รัตน์ สุวรรณไตร
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6324280133 นาย ทองจันทร์ จันทะนิตย์

6324280134 นาย หลาย นิคม

6324280135 นาง อุมาลิกา พันสวัสด์ิ

6324280136 นาย ไพศาล บุง้ทอง

6324280137 นาย อุดร ลาวัน

6324280138 นางสาว ฤดูฝน ทบสี

6324280139 นาย เชษฐา พรหมผาบ

6324280140 นาย พินิจ สิงห์ธรรม

6324280141 นาย ฉัตรชัย แสงแก้ว

6324280142 นาย ชาตรี ราไชย

6324280143 นาย ไพรสัณฑ์ นามฮุง

6324280144 นาย สมศรี ฉวี

6324280145 นาย สมศักด์ิ นาทอง

6324280146 นาย สมพงษ์ พรมชัย

6324280147 นาย วิชัย พิมพ์ไกรดี

6324280148 นาย ประทีป ภิรมย์จิตร

6324280149 นาย กัณหา วิโท

6324280150 นาย วุฒิชัย สายงาม

6324280151 นาย มาโนชย์ ไชยสิทธิ์

6324280152 นาง นวล วงค์พิมพ์

6324280153 นาย สุจินต์ เมฆคลี

6324280154 นาย สุริยา แสนโพธิ์

6324280155 นาย สุริยา ก าปัน่

6324280156 นาย โยธิน ยะพลหา

6324280157 นาย นายวีระพันธ์ เรือนแก้ว

6324280158 นาย สนอง พันธ์แก่น

6324280159 นางสาว ศรวณีย์ พิมพ์ชัย
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6324280160 นาย อดิศักด์ิ กันตัด

6324280161 นางสาว ศิริวรรณ์ เทาศิริ

6324280162 นาย บัญชา พิลาดี

6324280163 นาย สุรวัฒ ศรีสุวรรณ

6324280164 นาย ธนพงษ์ ลมดี

6324280165 นาย ชัยณรงค์ ดุมแก้ว

6324280166 นางสาว เกษวดี พลเขตต์

6324280167 นาย เอกชัย สัตโต

6324280168 นาย วุฒิไกร ปาเขียว

6324280169 นาง หนูกร สรจักร

6324280170 นางสาว บรรจบ จันทร์หอม

6324280171 นาย วิษณุ ทนสู้

6324280172 นาย ยุทธ สะสีรี

6324280173 นาย เปะ ศรีน้อย

6324280174 นาย อภิวัฒน์ โคตรสุโพธิ์

6324280175 นาย กว้าง นุสนธิ์

6324280176 นาย บุญช่วย บุญเกื้อ

6324280177 นาย กฤษณะ ภาระศรี

6324280178 นาย เจริญศักด์ิ ป้องพิมพ์

6324280179 นาย สุรชัย โคตรสะขึง

6324280180 นาย ปิยะ แก้วเขียว

6324280181 นาย อภิเดช แข็งแรง

6324280182 นาย กฤชเพชร วังชนะ

6324280183 นาย สมชาติ พิรารรัมย์

6324280184 นาย รินทร์ อ าภา

6324280185 นาย สมบูรณ์ เดชบังอร

6324280186 นางสาว สายชล ยิ่งดัง
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6324280187 นาย อนุศร วงษ์เกษ

6324280188 นาย สมชาย ศรีน้อย

6324280189 นาย วิโรจน์ กันยามา

6324280190 นาย สายทอง สิงห์ค า

6324280191 นาย สุริยา โพนลือชาย

6324280192 นาย กฤษฎา แข็งแรง

6324280193 นาย บรรหาญ มะหัย

6324280194 นาย ธวัชชัย สุนนท์

6324280195 นาย ปรีชา สายบุตร

6324280196 นาย มัด ทันวิมา

6324280197 นาย นิวัฒน์ วิลานันท์

6324280198 นาย นิคมชัย ศรีสุระ

6324280199 นาย จันทร์ลา สีหาธรรม

6324280200 นาย ไสว พันธ์จันทร์

6324280201 นาย วีรชาติ ห้วยทราย

6324280202 นาย สุขี จรมา

6324280203 นาย ประพิศ เพิม่ศรี

6324280204 นาย ปัญจา ใจตรง

6324280205 นาย สุริยะ สุขพินิจ

6324280206 นาย ประกอบกิจ วงษาชัย

6324280207 นาย ไตรภพ บุง้ทอง

6324280208 นาย เรืองเดช อินราช

6324280209 นางสาว ปนัดดา วินาโล

6324280210 นาย ปัญญา ศรีกกโพธิ์

6324280211 นาย อิสระพงศ์ โสภาพ

6324280212 นาย สมชาย กอมณี

6324280213 นาย วันเฉลิม พุม่แก้ว
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หน่วยงาน  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)
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เลขประจ าตวั

สอบ

6324280214 นางสาว ธนันพร อัฐนาค

6324280215 นาย สุพัตร แสงแดง

6324280216 นางสาว ชลดา มะลิซ้อน

6324280217 นาย อมรเทพ โสมรักษ์

6324280218 นาง บัวศรี แสงแดง

6324280219 นางสาว สุปรานี ค าใหม

6324280220 นางสาว อนุธิดา พุม่แก้ว

6324280221 นาย ชลธี แสนทวีสุข

6324280222 นาย ดอกรัก เพลาพล้ิง

6324280223 นาย สุรสีห์ สุดสนอง

6324280224 นาย อนันต์ ค าบุญเรือง

6324280225 นาย มังกร อุ้มแก้ว

6324280226 นางสาว จิดาภา จอมหงษ์

6324280227 นางสาว อรพรรณ สิงหา

6324280228 นาย ชิงชัย จ าปา

6324280229 นาย วัฒนศักด์ิ เรืองวงศ์

6324280230 นาย เดชา น้อยทรง

6324280231 นาย ศิริศักด์ิ แก้วหาวงศ์

6324280232 นาย สงัด รูนันต์

6324280233 นาย ศุภรัตน์ การินทร์

6324280234 นาย สุระศักด์ิ โนนตูม

6324280235 นาย ชาตรี มีศรี

6324280236 นาง หนูยิ่ง บุญยอ

6324280237 นาย ประหยัด ภาคภูมิ

6324280238 นาย สมภาร พวงจันทร์

6324280239 นาย คทาหัตถิ์ คณิตถการ

6324280240 นาย วิเศษ ดีแก่
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6324280241 นาย วิริยะ ฮวดคันทะ

6324280242 นาย ยงยุทธ ศรีดาอ่อน

6324280243 นาย ปิยะวัตน์ สีทา

6324280244 นาย วิทยา บุค า

6324280245 นาย เรือง จิกลาด

6324280246 นาย นิคมพร เมินเมือง

6324280247 นาย พัฒนะ โสนะจิต

6324280248 นาย ศักด์ิสิทธิ์ แสงแก้ว

6324280249 อส.ทพ. เบญจพล สัชชานนท์

6324280250 นาย มนตรี โลกุน

6324280251 นาย พัฒนพงษ์ พรายแก้ว

6324280252 นาย ประหยัด สีหาธรรม

6324280253 นาย เดชา พวงศรี

6324280254 นาย ไกรสร บุญไกร

6324280255 นางสาว รุ่งลดา ดีดวงพันธ์

6324280256 นางสาว จินดา เนตรวงค์

6324280257 นางสาว ฉวีวรรณ ซุยพันธ์

6324280258 นางสาว พัดสนี เนตรวงค์

6324280259 นาย ศรชัย กุรัตน์

6324280260 นาย ธีระกร ทรงงาม

6324280261 นาง จีรภา แจ้งถิ่นป่า

6324280262 นาย ธีระ แซ่แต้

6324280263 นาย ฉัตรเพชร ชมภู่

6324280264 นาย สันติ อัจฉฤกษ์

6324280265 นาย วรพันธ์ ผานันต์

6324280266 นาย ค าผง ขันธิวัตร

6324280267 นาย บุญเพ็ง กันภัย
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6324280268 นาย ประสิทธิ์ งามพรม

6324280269 นาย สุรเดช พันธ์ค า

6324280270 นาย ชาตรี อุทัยศรี

6324280271 นาง เล่ียม เพ็งงาม

6324280272 นาย อิทธิกร เพชรสุก

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


