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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201040001 นาย ธาดา ใจภักดี

6201040002 นาย ชุมพล อุดมโภชน์

6201040003 นาง ศิริวรรณ จันทวาศ

6201040004 นางสาว กัลยรัตน์ สุขจินดาเสถียร

6201040005 นางสาว วงศ์ลัดดา ประดิษฐ์จา

6201040006 นาย ชยกฤต แพทย์เจริญ

6201040007 นางสาว สมิตา ตันเจริญ

6201040008 นาย ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร

6201040009 นาย ธนภัทร ภัทรภานุ

6201040010 นางสาว ภาวิณี โสธร

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6201040011 นางสาว ธนัญกนก ทองโชติ

6201040012 นางสาว จันทนา แป้นจังหรีด

6201040013 นาง เกษณี ตันมูล

6201040014 นางสาว นฤมล คงนวน

6201040015 นางสาว เมธินี ฉลองสิทธิวงศ์ เมธินี ฉลองสิทธิวงศ์

6201040016 นางสาว นิลยา เรือนคํา

6201040017 นาง ศิริณัฏฐ์ คลังศรี

6201040018 นางสาว ณัฐธิดา นาแซง

6201040019 นางสาว บานเย็น แม่นปืน

6201040020 นางสาว ณัฐมน สุนทรารักษ์

6201040021 นางสาว พวงผกา มาลีวตร

6201040022 นางสาว สุรภัสสรา โสใหญ่

6201040023 นาย โชคพิพัฒน์ ชัยกิจโกสีย์

6201040024 นางสาว วิจิตรา ศรีคําภา

6201040025 นาย รุ่งเรือง สูน่าหู
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6201040026 นางสาว ระพีภรณ์ ศรีลางค์

6201040027 นางสาว กชรัตน์ ฉิมคล้าย

6201040028 นางสาว สุชานันท์ เอ่ียมพันธ์

6201040029 นางสาว อภิริยา ยอดมาลี

6201040030 นางสาว ตติพร จันทร์เทศ

6201040031 นางสาว เปมิกา สิขิวัฒน์

6201040032 นางสาว เพียงจันทร์ วงศ์ทวีสุข

6201040033 นาย พลณัฐ เครือเช้า

6201040034 นางสาว จันทรา รังผึ้ง

6201040035 นางสาว ปริยากร ไกรยนุช

6201040036 นางสาว ณรรฐวรรณ์ สุขเสือ

6201040037 นาย ชรินทร์ ขนุนอ่อน

6201040038 นาย ปัญญา จันทร์มา

6201040039 นาย ธนภูมิ ใยมาก

6201040040 นาย ปัณณ์นภัทท์ รักชาติ

6201040041 นาย วงศธร ศรีอัมพรแสง

6201040042 นางสาว ณัฐพร โลเกศกระวี

6201040043 นาย สิทธิชัย สุขหัม

6201040044 นางสาว พัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์

6201040045 นางสาว ณัฏฐ์ ภาโสดา

6201040046 นาย ฉัตรชัยวัลย์ ล้ําประเสริฐเลิศ

6201040047 นาย ภูมิใจ กระแสร์นุช

6201040048 นางสาว ภรณ์ทิพย์ นาคทอง

6201040049 นาย ธนพล โลตุรัตน์

6201040050 จ่าอากาศโท สุทธินันท์ กร้าวกฤษ
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6201040051 นางสาว พรดารา ศรีดี

6201040052 นางสาว ปัฐญา จั่นเพ็ชร

6201040053 นางสาว ขนิษฐา เมฆขยาย เมฆขยาย

6201040054 นางสาว ฐิตารีย์ กาลอม

6201040055 นางสาว ภรณ์แพร ตุ้มทอง

6201040056 นาย ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

6201040057 นางสาว ธาริณี นาคเมธี

6201040058 นาย ปิยวัฒน์ ชัยวงษ์

6201040059 นาย วุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์

6201040060 นาย วันเฉลิม สีทอง

6201040061 นางสาว ธนัญญา ครุอําโพธิ์

6201040062 นาย ทศพล บุษปฤกษ์

6201040063 นางสาว นัชนันท์ รองเลื่อน

6201040064 นาย กวีพัฒน์ จันทภาโส

6201040065 นางสาว พิไลลักษณ์ เลี้ยงสกุล

6201040066 นางสาว ณฐออม ทองชะอม

6201040067 นางสาว วรรณกร ชัยรัตน์

6201040068 นาง ศศิชา ทองสิน

6201040069 นางสาว สริิมา เลนะพันธ์

6201040070 นางสาว รดินธร วิริยานุวัฒน์กุล

6201040071 นางสาว สุกีตา บินรัตแก้ว

6201040072 นางสาว พรรษชล รัตนคงวิพุธ

6201040073 นาย พยัคฆพล จันทร์สมบัติ

6201040074 นางสาว ยุวดี ต่ายทอง

6201040075 นางสาว อัมพิกา ศรีโพธา
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6201040076 นางสาว จันจิรา บทมาตย์

6201040077 นาย ธนวัฒน์ พันชะสูตร์

6201040078 นางสาว ดลนภัส มาตสรรพ์

6201040079 นางสาว สุวณี จั่นเพ้ิง

6201040080 นางสาว ทัชชนก อู่ดี

6201040081 นางสาว จามจุรี เสตะพันธ์

6201040082 นางสาว ยุวธิดา บุญมาก
----------------------------------------------------
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