rลาเบาคู่ฉบับ

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี)
เรื่อง รายซื่อผู้มืสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบสัม ภาษณ์
ในการคัด เลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจ

สำนัก จัด การทรัพ ยากรป่า ไม้ท ี่ ๖ (อุดรธานี) ได้ก ำหนดวัน เวลา สถานที่ส อบ ระเบีย บการสอบ
สัมภาษณ์และรายซื่อผู้สิทธี้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) รายซื่อผู้มืสิทธี้เข้ารับการสัมภาษณ์
ปรากฏตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้
(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียด ปรากฏ ตามตารางที่แ นบท้าย
ประกาศนี้
ทั้ง นี้ ไห้ผ ู้ม ืส ิท ธื้ส อบไปถึง สถานที่ส อบก่อ นเริ่ม สอบ และจะเรีย กผู้ม ืส ิท ธี้ส อบรายงานตัว
เพื่อขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
(ค) ระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ
๑. แต่ง กายสุภ าพเรีย บร้อ ยตามประเพณีน ิย ม กล่าวคือ สุภาพสตรีแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตคอปก
กระโปรงหรือ กางเกงสุข ภาพ รองเท้า หุ้ม ส้น หรือ รัด ส้น สุภ าพบุร ุษ แต่ง กายด้ว ยเสื้อ เชิ้ต กางเกงสแล็ค ฃายาว
รองเท้า หนัง หุ้ม ส้น ทั้ง นี้ ผู้ท ี่แ ต่ง กายด้ว ยเสื้อ ยืด คอกลม หรือ กระโปรงยืน ส์ กางเกงยืน ส์ จะไม่อ นุญ าตให้เข้า
สัมภาษณ์
๒. ต้อ งนำบัต รประจำตัว ประซาซน หรือ บัต รที่ท างราซการออกให้ ซึ่ง ปรากฎรูป ถ่า ยและ
หมายเลขบัต รประจำตัว ประซาซน ๑๓ หลัก มาแสดง ทั้ง นี้ ผู้ที่ไม่นำบัตรดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตไห้เข้า
สัมภาษณ์

๓. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารฑุกซนิด รวมถึงสมาร์ทวอทซ์ เอกสารตลอดจน
บันทึกย่อ สัมภาระทุกซนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดซาด ทั้ง นี้ จะไม่มีการรับฝากสิ่งซอง
๔. ให้ผ ู้ม ืส ิท ธิ้ส อบทุก คนรายงานตัว เพื่อ เข้า รับ การสัม ภาษณ์ว ัน จัน ทร์ท ี่ ๒๑ กัน ยายน พ.ศ.
๒๔๖๓ สำหรับ ผู้ช ่ว ยงานสำรวจ ตั้งแต่เวลา ๑๓ .๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ทั้ง นี้ผ ู้เข้า สอบต้อ งไปถึง สถานที่ส อบและ
รายงานตัวเข้าสอบตามเวลาที่ก ำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวเข้าสอบเกินเวลาที่ก ำหนด จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์

/ ๔. ซอความร่วมมือ...

- เอ -

๕. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบไม่กระทำการใดๆ อัน เป็น การรบกวนผู้อ ื่น
ผู้ใ ดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต สำนัก จัด การทรัพ ยากรป่า ไม้ท ี่ ๖ (อุด รธานี) จะดำเนิน การ

ตามที่กฎหมายและ ระเบียบกำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม

พ.ศ. ๒ ๕๖๔

(นายสมชาย เลขาวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการสํๆนัก,จัดก''i‘รทริVเยา'กรปา,ไม้'VI ๖ (อุดรซาน)

-๓ รายซื่อผู้มีสิทธิ้เข้ารับการส้มภาษณ!,นการคัดเสือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจ

สำคับที่

ซื่อ - สกุล

๐๑ นางสาววิภาวี

หว่านหอม

๐๒ นางสาวประภัส สร
๐๓ นางซวนพิศ

สร้อยเพื่ขร์

๐๔ นางสาวคณิศรา
๐๕ นางไสว

นาเสงี่ยม

บุดดีมี

สุพ รหมอินทร์

๐๖ นางสาววิรังรอง

แถวอุทุม

๐๗ นางสาวประนอม

แก้วสุฟอง

๐๘ นายธงชัย

มลทากุล

๐๙ นายพรชัย

สุพรหมอินทร์

๑๐ นางสาววารุณ ี
๑๑ นางบุญทะ

ชัน ทะคีรี

มลทากุล

๑๒ นางสาวนสัทพร
๑๓ นางคิริพ ร

สิงห์รักษ์

อุป้น

๑๔ นายวิช าการ

เชื้อบุญมี

๑๕ นางสาวขวัญ เรือ น

แถวอุทุม

๑๖ นางสาววรรณวิษ า

เหลาสิงห์

๑๗ นายยุทธคักดี้

เจียงคำพล

๑๘ นางสาวคิรภัส สร
๑๙ นายจตุพล

คำสุข

สุภาษิ

๒๐ นางสาวจุฑาทิพย์
๒๑ นางสาวสราสื

ศรีแสง

จันอุทะ

๒๒ นางสาวลัดดาวัลย์
๒๓ นางหนูก รม

หอมอ่อน

ภูทองเงิน

๒๔ นางสาวซลดา
๒๕ นายอัม พร

จันทรวงษ์

ก้อนคำมา

๒๖ นางสาวคัม ภีรพรรณ

สว่างสุข

๒๗ นายอัฐพร

โสตถิพันธ์

๒๘ นางกัลยกร

จุลอักษร

๒๙ นางสาวสุภัสศร

การิโส

๓๐ นางสาวจิราพรรณ

ใสสีดา

๓๑ นางสาวทัศพร

ชัยนุกูล

๓๒ นายสมหมาย

ซาวหนอง

๓๓ นายทินวุฒิ

จิตร์สม

๓๔ นายวัชรพล

อัคลา

๓๕ นางสาวพรสุดา

นิล นามมะ

๓๖ นางสาวปาริซาต
๓๗ นายวิวัฒ น์ชัย
๓๘ นายสมบัติ
๓๙ นายคำดี

เจริญสุขสิ'ริ

บูทองรัต น์

นนทะนำ
ไฃยดวงดี

๔๐ นางสาวกิตติยา

สาวิยะ

๔๑ นายธวัช'ชัย

บุญ พรม

๔๒ นายสัญญา

ปลัดจ่า

๔๓ บายพิชิต

พิมใจ

๔๔ นายธีร ะวัฒ น์
๔๔ นายปรีชา

ดวงจำปา

อนุสรณ์คำนึง

๔๖ นายพุฒิพัฒน์

เรืองกุลธวัช

๔๗ นางสาวอังคุมาลิน
๔๘ นางสาวปลายฟ้า
๔๙ นายธนวัฒ น์
๔๐ นายทิน กร

แก้วโวหาร
ภูม ิค อนสาร

พันสนิท
ฉลาดลํ้า

๔๑ นายคณาธีป จันทร์นุ่ม
๔๒ นายพุฒิพัฒน์ เรืองกุลธวัช
๔๓ นางพิสมัย นิล นามมะ
๔๔ นายคุภนิจ ตั้งตระกูล
๔๔ นายอนุชา แสนคำ
๔๖ นางสาวมณฑกานต์ มณีกันตา
๔๗ นายณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์
๔๘ นายนนธวัช

สุทธิสิงห์

๔๙ นายเจษฎา

จิล ะบุต ร

๖๐ นายมนัส

กันสาลี

๖๑ นางสาวชนากานต์

ดาวงษา

๖๒ นางสาววิร าวรรณ์

ดาสว่าง

๖๓ นางสาวอาอีฉ๊ะ
๖๔ นายเทวิน

ขาวแย้ม

สระทองบ้อง

๖๔ นางสาวจินตนา

พรหงษา

๖๖ นางสาวเนตรนภา
๖๗ นางสาวรุ่งฤดี
๖๘ นายคิริชัย

หลวงสุวรรณ์

เพียเฮียง

ธรรมกุล

๖๙ นายสายัญห์

ราตรี

๗๐ นายชนิน ทร์

บุญ ทะจัน ทร์

๗๑ นางรุ่งนภา

ธรรมกุล

๗๒ บายจักรพงษ์ วินิส สา
๗๓ นายสุรเซษฐ์ วิปีสสา

-๕ ๗๔ บายธีรดบย์

สายบัว

๗๕ นายภูม ิ,นฑร์

คำอ่าง

๗๖ นางสาวจิรภัท ร

บุต รอิน ทร์

๗๗ นายณัขพล

เกตนาค

๗๘ นายธวัช'ชัย

ยศพิมพ์

๗๙ นางสาววรกานต์
๘๐ นางสาวฃนิษฐา

คะเนมา

๘๑ นางสาวภัณยา
๘๒ นายธนาธีป

จัน ทะบุต ร

นัน ทนิ

บุญเพ็ง

๘๓ นางสาวเมธีกา

บุดตาเหลา

๘๔ นางสาวเบญจมาศ
๘๕ นายสมศักด

อินทะสิทธี้

สงค์บุดดี

๘๖ นายจักรกฤษณ์

สาลีศรี

๘๗ นายสรายุทธ

เสนาบุฃ

๘๘ นางพรธรัต น์

เนธีบุตร

๘๙ นางสาวอรัญญา

ศรีคำ

๙๐ นางสาวอภิญญา

มนตรี

๙๑ นางจม

พวงมาลา

๙๒ นางสาวซไมพร

นามมุลลา

ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
พนัก งานจ้างเหมาบริก าร ตำแหน่งผู้ช่วยสำรวจ
(แนบท้ายประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ลงวันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔)

วัน /เดือ น/ปี

การทดสอบ

สถานที่รายงานตัว

หมายเหตุ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒ ๕๖๔

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖

บัต รประจำตัว ประซาซน

(อุดรธานี)

หรือบัตรที่ทางราขการออกให้เท่านั้น

ให้ผู้มีสิ,ทธิ้สัมภาษณ์
หมายเลขประจำตัวสอบ ๐๑ -๑๐๐
รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑ ๕.๐๐ น.

หากผู้สิทธี้สอบรายใดไปถึงสถานที่สอบ
และรายงานตัวภายหลังเวลาที่กำหนด
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

