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หน้าชื่อ

6311230001 นาย สมุทร จินดาศรี

6311230002 นาย ภัทรพล ไชยยงค์

6311230003 นางสาว นงนุช ศรีพันธุเ์นตร

6311230004 นางสาว น้้าผ้ึง ลานขุนทด

6311230005 นางสาว อวยพร แก้วค้าสอน

6311230006 นางสาว วรรณวิษา เปินสมุทร

6311230007 นางสาว มณฑาทิพย์ ฤทธี

6311230008 นาย ธนโชติ ใจแสน

6311230009 นาย ภูษิต ภาระศรี

6311230010 นางสาว สุพรรษา ศรีวิชา

6311230011 นางสาว กิตติมาภรณ์ ก้อนมณี

6311230012 นางสาว อัธยวรรณ ขอบใจ

6311230013 นางสาว วราพร กวนกระโทก

6311230014 นาย วรากร ขุมเพ็ชร์

6311230015 นางสาว สุภัตรา ล่ันแอ

6311230016 นาย เอนก เกษกิ่งวรรณ์

6311230017 นางสาว พรไพลิน อดเก่ง

6311230018 นางสาว ไพรรักษ์ วาตานาเบ้

6311230019 นางสาว ณัฐชา อุทัย

6311230020 นางสาว ปิยะวรรณ หมวดเมือง

6311230021 นางสาว อารียา ดวงแสงจันทร์

6311230022 นางสาว ภรณิภา โพธิศิ์ริ

6311230023 นางสาว อารีย์ จงนอก

6311230024 นาย ชนวีร์ สุขคง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6311230025 นางสาว สุวิภา บุตรราช

6311230026 นางสาว วายุภา ภูต้อม

6311230027 นาย ชรัมย์ บรรดาศักด์ิ

6311230028 นาย ฉัตรณรงค์ บุญสิน

6311230029 นางสาว ชนิตศิรี สุรินทร์

6311230030 นางสาว จันทร์จิราภรณ์ แสนสาคร

6311230031 นาย ภาณุพงศ์ จัดเขตรกรรม

6311230032 นางสาว ทัศวรรณ บัวใหญ่

6311230033 นางสาว สิริกัญญา พรหมมิจิตร

6311230034 นางสาว อภิญญา ผดุงทรง

6311230035 นาย ภาณุพงศ์ รองทอง

6311230036 นางสาว ปิยวรรณ ทองดอนบม

6311230037 นางสาว ผ่องสุภา ทองศรี

6311230038 นางสาว ขวัญชนินทร์ สุวรรณมณี

6311230039 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดใจบุญ

6311230040 นาย นายณัฐวุฒิ สายนาค

6311230041 นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ราษฎร์

6311230042 นางสาว สุรัตนา คงกระพันธ์

6311230043 นาย ธนบูรณ์ สุภาพรูป

6311230044 นาย บุญรักษา ทุนค้า

6311230045 นางสาว รัชนีกร บุญยุทธสกุล

6311230046 นาย ภรัณยู อุไรกิจ

6311230047 นาย อรัญชัย ขวัญด้า

6311230048 นาย ฐิติกานต์ ผลักกระโทก

6311230049 นาย อดทน สร้างนอก

6311230050 นาย กริชฐพร คุ้มโนนไชย

6311230051 นางสาว เพ็ญนภา ทนหมัด
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6311230052 นางสาว จารุพัฒน์ คนสนิท

6311230053 นาย กฤตชัย หล้าอภัย

6311230054 นางสาว มัลลิกา แจ่มพงษ์

6311230055 นางสาว สุภาพร ฤทธิบูรณ์

6311230056 นางสาว ณัฐนิชา ค้านวน

6311230057 นางสาว พลอยไพฑูรย์ วัฒนสุวรรณี

6311230058 นางสาว ทิพเนตร นาหนองตูม

6311230059 นางสาว สุกัญญา วงค์คม

6311230060 ว่าที ่ร.ต. ศุภกร สีเมือง

6311230061 นาย บดินทร์ ชนะศึก

6311230062 นาย สรณ ห่านสุวรรณด้ารง

6311230063 นาย ธวัชชัย สุทธิดี

6311230064 นาย สถิตคุณ นิติสุทธิกา

6311230065 นาย พิทักษ์พงษ์ ประสิทธิไ์ทย

6311230066 นางสาว สุภาพร คชบุตร

6311230067 นาย พงศธร กงจักร

6311230068 นางสาว ธัญลักษณ์ เหมะรักษ์

6311230069 นาย พีรณัฐ วุน่ศิลป

6311230070 นาย ครรชิตพล ใสหมี

6311230071 นาย พินิต บัวทอง

6311230072 นางสาว ศิริขวัญ เถาว์วัลย์

6311230073 นาย นัชวรรธฒ์ ขันทะคีรี

6311230074 นางสาว วลัยลักษณ์ โนภิชัย

6311230075 นางสาว แพรวา จันทร์ทองอยู่

6311230076 นาย วัชระ ดาดาด

6311230077 นาย ชาคริต สังข์เศรษฐี

6311230078 นางสาว โชติกาญจน์ คงคติธรรม
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6311230079 นาย อนันต์ แสนปอพาน

6311230080 นางสาว อรรัตน์ ปัน้ศรี

6311230081 นาย พัชร เพ็ญสวัสด์ิ

6311230082 นาย กังวาฬ คันศร

6311230083 นาย ปิยพงศ์ เกล้ียงเสน

6311230084 นาย ราชัน สีดา

6311230085 นางสาว ขวัญกมล พรหมโชติ

6311230086 นางสาว วลิน ลาภจงประเสริฐ

6311230087 นางสาว ณัฐณิชา พึง่มั่น

6311230088 นาย ณัฐวรรธน์ อ๋องต๋ัว

6311230089 นาย ปรารภ กสิบาล

6311230090 นาย พงษ์ศักด์ิ แก้วเรือง

6311230091 นาย ณัฐกรณ์ สกุลทอง

6311230092 นางสาว บุษกร เพียโถน

6311230093 นาย วัชรพงษ์ บุญศิริ

6311230094 นาย พลวัฒน์ นารีหวานดี

6311230095 ว่าที ่ร.ต. หญิง ดาริกา เขียวเพย

6311230096 นางสาว อารียา ราชนาวงศ์

6311230097 นางสาว พีรยา พินิจมนตรี

6311230098 นางสาว กาญจนา เล่าสกุล

6311230099 นางสาว ธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์

6311230100 นางสาว ปรียาภรณ์ แยกโคกสูง

6311230101 นางสาว พัชรา โพธิพัฒน์

6311230102 นาง วีรนันท์ หังเสวก

6311230103 ว่าที ่ร.ต. พิพัฒน์พงษ์ วงลา

6311230104 นางสาว จินตหรา บุญสิงสร

6311230105 นางสาว ปณิชา โสขุมา
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6311230106 นาย คุณานันท์ ชูเพชร

6311230107 นางสาว อารีรัตน์ แดนกระโทก

6311230108 นางสาว มณีกานต์ เอี่ยมรัตน์

6311230109 นางสาว สุดารัตน์ ไสยวงษา

6311230110 นางสาว จันทิมา กระแสโสม

6311230111 นางสาว อังคณา มั่นยืน

6311230112 นางสาว จินตนา แสร้ม

6311230113 นาย สุรวิทย์ พันธุกูล

6311230114 นาย กิติศักด์ิ อินทุมาร

6311230115 นางสาว บุญทิตา ศรีปาน

6311230116 นาย ธีระวรรณ แขสว่าง

6311230117 นางสาว วรพรรณ แสงพลบ

6311230118 นาย อนุสรณ์ จันทรา

6311230119 นาย ธีรภัทร์ ทวนทัย

6311230120 นาย วัชรพงศ์ วังค้า

6311230121 นางสาว วสุนันท์ มีฟัก

6311230122 นางสาว จรรยา เล่นวารี

6311230123 นางสาว สร้อยฟ้า ศรีผสม

6311230124 นางสาว สุพรรษา ศิริยั่งยืนสกุล

6311230125 นาย สรรเสริญ สิงห์ฉลาด

6311230126 นางสาว วรรณนิษา วงค์ทหาร

6311230127 นางสาว โศภิสรา หนวิชิต

6311230128 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองขันธ์

6311230129 นาย พีรยุทธ์ วงศ์ประยูรเจริญ

6311230130 นางสาว เสาวลักษณ์ คงเมือง

6311230131 นางสาว วรรณภา แพงวาปี

6311230132 นางสาว พุธิตา นวลผ่อง
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6311230133 นางสาว โสภา สุนันต๊ะ

6311230134 นาย วรพงษ์ ฉัตรศรี

6311230135 นางสาว ดาริกา แพร่เกียรติเจริญ

6311230136 นาย จักรพันธ์ สิงห์ป้อง

6311230137 นาย อัมรินทร์ มะแด

6311230138 นางสาว ธรชญาน์ วันทา

6311230139 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ รุ่งจันทวงษ์

6311230140 นาย นิพนธ์ สุขทวี

6311230141 ว่าที ่ร.ต. ประสิทธิ์ ใยเพ็ชร

6311230142 นางสาว พรพิมล ภูเ่ล็ก

6311230143 นาย ชาญชวิศ มัฆวานวงศ์

6311230144 นางสาว ธิดารตัน์ บุญเฟรือง

6311230145 นางสาว บุษรินทร์ บวกไธสง

6311230146 นางสาว ปวีณา พรหมเมศร์

6311230147 นางสาว ศุภรัตน์ อ้องาม

6311230148 นาย พีระพงษ์ ล้อมเล็ก

6311230149 นางสาว น้าหทัย กุณา

6311230150 นางสาว ศุนันต์ธิดา พรหมจรรย์

6311230151 นางสาว รุ่งไพลิน สีสนิท

6311230152 นาย วิษณุ ปงลังกา

6311230153 นาย ศิริพงศ์ ทองค้า

6311230154 นาย อดิศักด์ิ แก้วเชียงหวาง

6311230155 นางสาว อัฐมณี อินดี

6311230156 นาย ทวีวัฒน์ สินทา

6311230157 นาย ณัฐวรรธน์ ศิริวงค์

6311230158 นาย ศุภัทรชัย ทองมูล

6311230159 นาย ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี
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6311230160 นาย นลธวัช วิสูญ

6311230161 นาย ณัฐวุฒิ สร้อยสูงเนิน

6311230162 นางสาว ศิริ หนูวงษ์

6311230163 นางสาว เกวลิน แก้วค้าปัน

6311230164 นางสาว สุทธิดา สุวรรณปราการ

6311230165 นางสาว ชิราภรณ์ บุญช่วย

6311230166 นางสาว แวมัรยาณีย์ แวอูมา

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


