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6331280001 นางสาว นิภาวรรณ สมัครเก

6331280002 นาย สุทธิพงษ์ แสนศรี

6331280003 นาย นาค ค างาม

6331280004 นาย ศุภฤกษ์ วงศ์ใหญ่

6331280005 นาย วรชิต มีค าเหลือง

6331280006 นาย สุภาพ วงค์ชัย

6331280007 นาย สิทธิชัย ธิการ

6331280008 นาย เก่ง ปัญญางาม

6331280009 นางสาว นุวารี มณีสัย

6331280010 นางสาว พรพิมล กมลสิงห์ทอง

6331280011 นาง สุมาลี รวมสุข

6331280012 นาง สิราวรรณ กอกัน

6331280013 นาง เสาวลักษณ์ นันต๊ะภาพ

6331280014 นาย พงษ์สันต์ พรชัย

6331280015 นาย ชัยวัฒน์ พรมเทพ

6331280016 นาย นายทิพย์ กันจนะ

6331280017 นาย ศักด์ิชัย ไชยมงคล

6331280018 นาย เกษมชัย แสนชัย

6331280019 นาย สุริยัณห์ อวดห้าว

6331280020 นาย หล้า โกฎสืบ

6331280021 นาย คิด เชียงมูล

6331280022 นาย ประเสริฐ เข็มราช

6331280023 นาง พิมพ์ โทสันเทียะ

6331280024 นาง ศรีพรรณ กันทะวงค์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6331280025 นาง ชนณพร สีหนาถ

6331280026 นาย ภูษิต มีค าเหลือง

6331280027 นางสาว ภัทรวดี ยองเพชร

6331280028 นางสาว อุภาพร ไชยสาร

6331280029 นาย สุวัฒน์ ยารังษี

6331280030 นางสาว แสงรวี จินะการ

6331280031 นาง ธิดารัตน์ คุณารูป

6331280032 นาย ชัชวาลย์ จันทร์เทพ

6331280033 นาย ชนะพล ภิญโญขวัญ

6331280034 นางสาว นิตยา วงค์ทนา

6331280035 นางสาว นงลักษณ์ แปงสุธรรม

6331280036 นาย ฉัตรชัย ตามัย

6331280037 นาย วิทูร สมประสงค์

6331280038 นาย วิเทพ สมประสงค์

6331280039 นาย นิกร วรรณรัตน์

6331280040 นาย เด่ียว ค าคง

6331280041 นาย สงกรานต์ พุฒอ่อน

6331280042 นางสาว กฤษณา โยนสนิท

6331280043 นาย ธนากรณ์ มหาวงศนันท์

6331280044 นางสาว กฤษณา สีตา

6331280045 นาย มนัสพงษ์ รัตนอุทัย

6331280046 นางสาว มัณทิดา อัสน้อยเรือนงาม

6331280047 นาย สิงห์ทอง สุราพักตร์

6331280048 นาย ประจวบ ชัยจ าเริญสกุล

6331280049 นาย อ านาจ ไชยชนะ

6331280050 นาย ธีรวัฒน์ วงค์อุ่นใจ

6331280051 นาย อภินันท์ เงินจันทร์
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6331280052 นาย เมธาวุฒิ ใจสุข

6331280053 นาย ปรีชา อาเจ๊ะ

6331280054 นาย เอกชัย พนมไพรสกุล

6331280055 นาย รักวิชญ์ ยาสุวรรณ

6331280056 นาย ทนงชัย ใจศรี

6331280057 นาย กฤษณะ พรมตัน

6331280058 นาย ปรีชาติ พิเคราะห์

6331280059 นาย เสกสรร บ้านสระ

6331280060 นางสาว อรทัย บุญเจิง

6331280061 นาย สุทิน อินจุมปู

6331280062 นาย จรัส เขียวสีมา

6331280063 นาง วันดี เขียวสีมา

6331280064 นาย สิทธิโชค หาญจริง

6331280065 นาย สุริยา ปัญโญ

6331280066 นาย อนุวัตร สายค า

6331280067 นาย กรวิชญ์ ก๋าเฟย

6331280068 นาง พลับพลึงธาร สุนันต๊ะ

6331280069 นางสาว รัชนีย์ สุทธสม

6331280070 นาย สากล เรือนงาม

6331280071 นาย สมพงศ์ พงศ์มณเฑียร

6331280072 นางสาว จุฬาพร สัตย์ธรรม

6331280073 นาย ชัชชนก มั่งมี

6331280074 นาย นัฐ ปิจจะวงค์

6331280075 นาย กมล พอใจ

6331280076 นาย เซ็น จันทร์แดง

6331280077 นาย ศานติบูรณ์ ใจค า

6331280078 นาย คิมหันต์ คิดหา
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6331280079 นาย อภิรักษ์ สมทะนะ

6331280080 นาย โกวิท อภิวงค์

6331280081 นาย ธนกฤต ภูมิรินทร์

6331280082 นาย ชนะนันท์ ค าปัน

6331280083 นางสาว อุบลวรรณ กุลใย

6331280084 นาย อภิชาติ มิกา

6331280085 นาย ธนากร ชอบเจริญกุล

6331280086 นาย ณัฐวรรธน์ พงษ์โชติวาณิช

6331280087 นางสาว นุจรินทร์ บริสุทธิ์

6331280088 นาย สมเพชร ปางเงิน

6331280089 นาย เด่ียว ต๊ะเป็งปัน

6331280090 นาย ประเทือง กาวิชัย

6331280091 นาย นพรัตน์ เจริญเมือง

6331280092 นาง ราตรี โนกุล

6331280093 นางสาว กาญจนา สิงห์แก้ว

6331280094 นาย ณัฏฐวัฒน์ ธนะไพสิษสกุล

6331280095 นาย พิษณุ หน่อค าบุษย์

6331280096 นางสาว มนัญญา กันธิยะจัน

6331280097 นาย มะซัมซู บือซา

6331280098 นาย พลากร ยานะใจ

6331280099 นาย อาหละ เชอมือ

6331280100 นาง ขวัญฤดี ป้านตุ่น

6331280101 นาย ชลิต คงฉลวยพนา

6331280102 นางสาว ศุภมาศ หัตถมาศ

6331280103 นาย ยุรนันท์ จอมวงค์

6331280104 นาย ไพบูลย์ น้อยสิงห์

6331280105 นาย สมบุญ ปินตา
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6331280106 นาง ขันค า วังเจริญ

6331280107 นาย ปรีชา ฉลาด

6331280108 นาย จรัส สะเกตุ

6331280109 นางสาว เบญจพร บุญจันทร์

6331280110 นาง จันทร์ การินทร์

6331280111 นาง สุดารัตน์ ชัยนุภาพ

6331280112 นาย เจริญ เกษตรโสภาพันธ์

6331280113 นาย ป้อเย้ เเซ่ท่อ

6331280114 นาย วิชิต ส่องสี

6331280115 นาย อุดม สิทธิขันแก้ว

6331280116 นาย นราธิป บัวสุวรรณ

6331280117 นาย มนตรี หัตถกอง

6331280118 นาง สุลาชัน จันธิมา

6331280119 นางสาว ศรีไลย์ ใจนาน

6331280120 นาย พงศกร ปัญญางาม

6331280121 นาย เอกลักษณ์ อุ่นค ามี

6331280122 นางสาว จุฬารัตน์ เรือนสังข์

6331280123 นาย จักรพงศ์ จุมปูบุญ

6331280124 นางสาว ภัทรศยา จอมแก้ว

6331280125 นาง สุมล กันทะเตียน

6331280126 นาย ทรงเกียรติ ใจเสาร์ดี

6331280127 นางสาว รัชนี มหาชัย

6331280128 นาย ทักษ์ดนัย ปินตา

6331280129 นางสาว ปวันรัตน์ ขัติยศ

6331280130 นางสาว ทัณฑิกา ไชยสาร

6331280131 นาง รุ่งนภา มะโนสุดใจ

6331280132 นาย นพพล อุ่นใจ
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6331280133 นาย ไล กันธิยะ

6331280134 นาง นัจนันท์ จันคีรี

6331280135 นางสาว นารี เบ้วเช

6331280136 นางสาว กัญญาพัชร เพียวเชกู่

6331280137 นางสาว นิติรัตน์ ชาติเปา

6331280138 นาย เกรียงไกร กองมา

6331280139 นาย อัตคราพล ถนอม

6331280140 นาย โสภณ สุวรรณรักษ์

6331280141 นาย อาโซ๊ะ มาเยอ

6331280142 นาย เกรียงไกร มงคล

6331280143 นาย วิรุทธ์ อินทรวงศ์

6331280144 นาย วันชัย กันธิยะ

6331280145 นาย วิทวัส บาดาล

6331280146 นาย สมชัย พลสิงห์

6331280147 นาย พงษ์ศักด์ิ แซ่ย่าง

6331280148 นาย อภิวรรธน์ อยู่อินทร์

6331280149 นาย เพชร พรมเมือง

6331280150 นางสาว นิภาพร เทพอุดม

6331280151 นางสาว รวินท์นิภา ปงเมืองมูล

6331280152 นางสาว จินตนา ปัญญาโกญ

6331280153 นาย วิทยา ศรีเมืองมา

6331280154 นาย สุชาติ วงค์สะท า

6331280155 นาย จ าเนียร มูลหล้า

6331280156 นาย อัครพล ซาวค าเขตร

6331280157 นางสาว มัตติกา บุญจีน

6331280158 นาย สมพร ขันตา

6331280159 นาย สมพร ค าแปง
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6331280160 นาย ศิริพงษ์ ระวังศรี

6331280161 นาย วศิน สายเสน

6331280162 นาย สาธร โพธิท์อง

6331280163 นาย ยอดชาย นาวา

6331280164 นาย พิษณุ กันต๊ิบ

6331280165 นาย ไตรภพ ค ามาปัน

6331280166 นางสาว ศิริลักษณ์ แสนสักหาญ

6331280167 นาย ณัฐวุฒิ อินประชา

6331280168 นาย สิงหา แสงสว่าง

6331280169 นาย คิมหันต์ ราชชมภู

6331280170 นาย ภูฬิศ กันทะจักร

6331280171 นาย ไพรสนธ์ โทนะใจ

6331280172 นาย ประกร สุภาพัฒน์

6331280173 นาย พร้อมพงศ์ ศิริชุมภู

6331280174 นาย พิทยา สืบแสน

6331280175 นาย พนาดร ดอนชัย

6331280176 นาย มานพ สิงห์ค า

6331280177 นาย วีระศักด์ิ ประสาท

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


