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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  11 นายชา่งเทคนิค จ านวน  :  88  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308110001 นาย สุวิทย์ เรืองดิษฐ

6308110002 นาย นฤเบศ ขานเพราะ

6308110003 นาย ณัฐวุฒิ พลายยงค์

6308110004 นาย ธุวานนท์ มณีวรรณ์

6308110005 นาย ภาณุพงค์ ไชยบูรณ์

6308110006 นาย ณภัทร พัฒนรุ่งเรือง

6308110007 นาย พงษ์ศักด์ิ ชัยขัณท์

6308110008 นาย พิทักษ์ อ่อนทอง

6308110009 นาย รอฮีมิน ยะโกะ

6308110010 นาย ธวัชชัย โตทน

6308110011 นาย ศุภกร เง่าสารี

6308110012 นาย เชษฐา ระวิโรจน์

6308110013 นาย เบญจะ ปิน่จุไร

6308110014 นาย ชาญยุทธ แก้วล้วน

6308110015 นาย อิบรอเฮม สะนิ

6308110016 นาย นิเซ็ง เจะเเซ

6308110017 นาย วันชัย ภูผาดแร่

6308110018 นาย พรชัย พรหมศรี

6308110019 นาย ทศพล จู้โฉม

6308110020 นาย ภาคภูมิ บุญมา

6308110021 นาย รังสรรค์ บังควร

6308110022 นาย วีรากร มะณีพงษ์

6308110023 นาย ประยงค์ ขวัญทอง

6308110024 นาย ภูมิศักด์ิ ศรีสมบัติ

6308110025 นาย จิตติพัฒน์ ร่วมบุตร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6308110026 นาย สิทธเดช หนูสุวรรณ์

6308110027 นาย ฉัตรชัย พุทธิมา

6308110028 นาย ธีระพันธุ์ ค าปันปู่

6308110029 นาย พีรวัฒน์ เทียมผล

6308110030 นาย กฤษฎา ปานเปีย

6308110031 นาย อนุชา นันทะโย

6308110032 นาย ณัฐพล จันทร์เขียว

6308110033 นาย เชษฐา มาเสม

6308110034 นาย จีระชัย บุญไทย

6308110035 นาย กฤตานนท์ ชีหมื่อ

6308110036 นาย อดิเทพ ปองชัยภูมิ

6308110037 นาย เกษม สุวรรณอ่อน

6308110038 นาย เทพพิทักษ์ เฮ้ียนชาศรี

6308110039 นาย สุรสิทธิ์ แร่ถ่าย

6308110040 นาย ชินวัตร ส าราญดี

6308110041 นาย รณชัย หงษ์บุญ

6308110042 นาย ธราเทพ มีศรี

6308110043 นาย ทองพิศ ปรูกระโทก

6308110044 นาย สัญญา ยศรุ่งเรือง

6308110045 นาย พงศธร พัฒนพรพงศ์

6308110046 นาย อานุภาพ ศรีสารคาม

6308110047 นางสาว มลธกานต์ ก่ายกอง

6308110048 นาย ไซฟูดิน สะอะ

6308110049 นาย ณัฐวุฒิ ส่งบุญธรรม

6308110050 นาย สาธิต ทองแก้วไพบูลย์

6308110051 นาย สุรชัย กลมกล่อม

6308110052 นาย อานนท์ นาควิเชียร

6308110053 นาย สันติสุข ทักศินาดิน
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6308110054 นาย ชัยรัตน์ มะรุมดี

6308110055 นาย ณัฐวุฒิ ดูงาม

6308110056 นาย สัมพันธ์ อึ๊งทอง

6308110057 นาย ธนชัย หวังรักกลาง

6308110058 นาย วิทวัส เทศศิริ

6308110059 นาย อนุวัตน์ จันท์เชื้อ

6308110060 นาย วัฒนา แก้วสาทร

6308110061 นาย พรเทพ แก้วตา

6308110062 นาย ไตรเทพ สุขเจริญ

6308110063 นาย ณัฐัพัชร์ อภิญญากูล

6308110064 นาย เกียรติศักด์ิ กันปินะ

6308110065 นาย ชาตรี วงษ์สุวรรณ์

6308110066 นาย ศรายุทธ ใกล้แก้ว

6308110067 นาย วิวัฒน์ ทบมาตร

6308110068 นาย ศักด์ิริน ไทยเจริญ

6308110069 นาย บัญญวัต เรืองสุด

6308110070 นาย ศุภชัย ผ่องใส

6308110071 นาย พรเทพ จวบแจ้ง

6308110072 นาย ทักษพล จมพงษ์

6308110073 นาย วุฒิไกร ไหวคิด

6308110074 นาย สุริยพงศ์ สาสิงห์

6308110075 นาย คงศักด์ิ ไทยใหม่

6308110076 นาย นฤชาติ ขวัญสุข

6308110077 นาย พรเทพ สีฟ้า

6308110078 นาย ชัยวัฒน์ แย้มเงิน

6308110079 นาย วิภพ นาคะด ารงวรรณ

6308110080 นาย ธนวัตน์ เสนาชัย

6308110081 นาย จิรายุ จิรพันธ์
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6308110082 นาย ณัฐวุฒิ ลาสะอาด

6308110083 นาย ธนกฤต ธนนท์นภาเดช

6308110084 นาย เจตดิลก ใจหลัก

6308110085 นาย อดิเทพ เอี่ยมต่อ

6308110086 นาย อภิสิทธิ์ เกิดกล่ินหอม

6308110087 นาย อนุชิต กรึงไกร

6308110088 นาย จิระนิ ราชสีห์

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


