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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201070001 นางสาว อัมพร จักร์เพ็ชร

6201070002 นาย ศานิต ทองกุลี

6201070003 นาย บรรพต เงินกระโทก

6201070004 นางสาว พจนารถ วรรณฟู

6201070005 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ

6201070006 นาย ศักรินทร์ วงศ์ใหญ่

6201070007 นางสาว จิตพรรณ สุดสม

6201070008 นางสาว ชุติมาพร กอนไธสง

6201070009 นางสาว พิราวรรณ จานิมิตร

6201070010 นางสาว อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070011 นาย วรุฒ ทับแสง

6201070012 นาย อนพัทย์ บุญแก้ว

6201070013 นาย ธีรภัทร ศรีหิรัญ

6201070014 นาย สรินทร์ อินไชย

6201070015 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์

6201070016 นางสาว วิชุลดา แสงกุล

6201070017 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข

6201070018 นางสาว ขวัญพร ชมเชย

6201070019 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ

6201070020 นางสาว เนตรชนก รักสวัสดิ์

6201070021 นางสาว ณัฐชา ปลื้มใจ

6201070022 นางสาว กมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง

6201070023 นางสาว ณัฐธิดา จิตรกําเหนิด

6201070024 ว่าท่ีร้อยตรี สมชาย ยมประโคน

6201070025 นางสาว สุพิศ ทินโม



 ตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070026 นางสาว วนิดา วงษ์บุบผา

6201070027 นางสาว สุวิมล ต้นศิริ

6201070028 นาย พีรวิชญ์ สุภารี

6201070029 นาย รณกร ง้ิวพรม

6201070030 นางสาว สัจจา ช่างทํา

6201070031 นาย พีรพงษ์ ทิพวิไชย

6201070032 นางสาว สุภาณี จงรัมย์

6201070033 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ

6201070034 นาย เอกลักษณ์ ระกา

6201070035 นางสาว รุ่งฤดี โพธิกลาง

6201070036 นาย ธนะชัย ไวยะเนตร

6201070037 นาย อธิรัตน์ บุญอยู่

6201070038 นางสาว พิชามญชุ์ สุเดชา

6201070039 นาย นพนัย ใจผาวัง

6201070040 นางสาว กฤติกา คําชนะ

6201070041 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จริยา ขําแจง

6201070042 นางสาว พัชราพร กรุดทอง

6201070043 นางสาว วิกานดา ฤาษี

6201070044 นาง ปันรวี ป้อมปักษา

6201070045 นาย ภาณุวัฒน์ นาคใหญ่

6201070046 นางสาว กัลยรัตน์ อินถา

6201070047 นาย บดินทร์ หางแก้ว

6201070048 นางสาว สุนิษา พุ่มมาลา

6201070049 นาย ธีระวัฒน์ เฉิดละออ

6201070050 นางสาว กาญจนา คงขาว
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6201070051 นาย วิรศักดิ์ นาคเพ็ง

6201070052 นางสาว ณิชาภัทร เพชรแก้ว

6201070053 นาย ศุภโชค ทองเนตร

6201070054 นางสาว ฉัตรกมล ทนันชัย

6201070055 นาย ภาคภูมิ สูบกําปัง

6201070056 นางสาว จารุดารา ลังกาฟ้า

6201070057 นางสาว สุกัญญา ไข่เงิน

6201070058 นาย ชาญชัย เซ่งเถ้ียน

6201070059 นางสาว นฤมล ทองขวิด

6201070060 นางสาว นิธิกร มูลสาร

6201070061 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาคํา

6201070062 นางสาว ฐิติชญา บุญหา

6201070063 นางสาว มุทริกา บุญสิทธิ์

6201070064 นาย จิระเดช บํารุงชีพ

6201070065 นางสาว ศุภญา วงศ์วรสันต์

6201070066 นางสาว สิริจิตต์ อวะภาค

6201070067 นางสาว ณัฐธิดา ช่วยชม

6201070068 ว่าท่ีร้อยตรี รักเกียรติ จันทร์สอน

6201070069 นางสาว อัญชิษฐา ไชยคิรินทร์

6201070070 นางสาว มัณฑิตา ดวงชัย

6201070071 นางสาว ปุญญรัตน์ วัชระมงคล

6201070072 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์

6201070073 นาย อัฐพล เหลืองมาตรฐาน

6201070074 นาย ธนบดี ภักดีสังข์

6201070075 นางสาว สโรชา ชม้ายกลาง
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6201070076 นาย วีรชัย รูปใหญ่

6201070077 นาย สุรัตน์ กําแพงแก้ว

6201070078 นาย ณภัทร พุกกะรัตน์

6201070079 นาย ชีวัน ฤาชา

6201070080 นาย สุรชัย ศรีเพชร

6201070081 นางสาว น้ําทิพย์ โลหะกิจ

6201070082 นาง พรสวรรค์ สันทัด

6201070083 นางสาว ณัฐวดี จิตตวิง

6201070084 นาย ภัทร พิตรพิฑูร

6201070085 นางสาว ภาวิณี ภูจริต

6201070086 นางสาว นภาพร กันทุกข์

6201070087 นางสาว เจษฎาพร คําคง

6201070088 นางสาว อรอุษา รัตนจินดา

6201070089 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์

6201070090 นาย ศุภวิชญ์ ผดุงศิลป์

6201070091 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร

6201070092 นาย อุเทน สิงสาด

6201070093 นาย วัชรพงศ์ ทาสมบูรณ์

6201070094 นาย ธนพงษ์ เจริญสุข

6201070095 นางสาว ปิติลาภ พันธะ

6201070096 นางสาว ชนิดา พรหมทอง

6201070097 นาย อดิลันท์ ไวยวรรณจิต

6201070098 นางสาว รุจิรา พรมชินวงค์

6201070099 นาย ภาคภูมิ นาลาดทา

6201070100 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
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6201070101 นางสาว ชลทิพย์ เอ่ียมสอาด

6201070102 นางสาว กนิษฐา ศรีขันธ์

6201070103 นาย ณัฏฐภพ แสนทน

6201070104 นางสาว พิชญธิดา โพธิจาด

6201070105 นางสาว เมธินี ธูปประดิษฐ์

6201070106 นาย มารุต โจมแก้ว

6201070107 นาย ศุภฤกษ์ เจือจันทร์

6201070108 นาย พชร เสมีนรัมย์

6201070109 นาย พิทยา นฤมล

6201070110 นางสาว ลัลน์นลิน เศวตพัฒนโสภณ

6201070111 นาย นวพล ปานใย

6201070112 นาย พิสิทฐพล ศรีนวล

6201070113 นางสาว สุพัสรา อินเมืองคํา

6201070114 นาย ณัฐกิตต์ ชื้อทัศนประสิทธิ

6201070115 นาย ภวินท์ จารุจิตต์

6201070116 นาย ปฎิพัทต์ บริบูรณ์

6201070117 นาย ปกรณ์ บุญแต่ง

6201070118 นางสาว ยุพเรศ ภูธง

6201070119 นาย จตุพล ย้อยดวงชัย

6201070120 นางสาว ธิภาวี ปินตา

6201070121 นางสาว สุพิชญา สิงห์ใจ

6201070122 นางสาว สุญญตา บุญลอย

6201070123 นางสาว ณัฐชา นนทารักษ์

6201070124 นางสาว วรรษมน ศรีกอก

6201070125 นางสาว วราภรณ์ ขจรพีรคุปต์
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6201070126 นางสาว มัทนาวดี หัทยานนท์

6201070127 นางสาว แววมณี โลกรัก

6201070128 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร

6201070129 นาย ปภาวิชญ์ มหามาตย์

6201070130 นางสาว สมฤทัย พ่ึงพานิช

6201070131 นางสาว มนันยา สุวรรณโน

6201070132 นาย ศรัณวิชญ์ พ่ึงภักดิ์ชินเกษม

6201070133 นางสาว วรณัน สุริยนต์

6201070134 นางสาว กฤชอร พฤฒวรโชติ

6201070135 นางสาว ทิพวรรณ ยะกอง

6201070136 นาย อนุรักษ์ ศีลาธรรม

6201070137 นางสาว นวพร มากศรี

6201070138 นาย วัชระ งิมสันเทียะ

6201070139 นาย ภุชงค์ นุชเจริญ

6201070140 นาย สุรกฤษณ์ นกม่ัน

6201070141 นางสาว พรพิมล ปานเงิน

6201070142 นาย ณัฐธีร์ บุญทองคํา

6201070143 นาย นฤนาท จินดา

6201070144 นางสาว ดวงนภา สายดํา

6201070145 นางสาว วรวรรณ เดชธงไชย

6201070146 นางสาว ปวรรณรัตน์ แก้วใจ

6201070147 นางสาว อรุโณทัย แวะสันเทียะ

6201070148 นาย กีรติ มาลัยสันทัด

6201070149 นาย ณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์

6201070150 นางสาว อิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
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6201070151 นางสาว ภาวิณี ฉานุ

6201070152 นาย พิพัฒน์ ลับเลิศลบ

6201070153 นาย ชญานนท์ บุญวงศ์

6201070154 นางสาว ธวัลพร อุกฤษฏ์อัสดร

6201070155 นางสาว ศุภัชชา ชูประดิษฐ์

6201070156 นางสาว นพภัสสร วงศ์ชู

6201070157 นางสาว สุจิตรา ก้อนเรณู

6201070158 นางสาว ณัฐจิรา ชูเดช

6201070159 นางสาว พรรณเพียงเดือน หินชนะ

6201070160 นาย เสรี เครือปินตา

6201070161 นางสาว จุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์

6201070162 นาย กิตติพงศ์ นวลลักษณ์

6201070163 นางสาว วรลักษณ์ เดชบํารุง

6201070164 นางสาว วรัญญา ดุษดี

6201070165 นางสาว ศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์

6201070166 นาย สิทธิรตัน์ จิตรมาศ

6201070167 นางสาว ลลิตา ไก่ขัน

6201070168 นางสาว กมลวรรณ อุบลดี

6201070169 นางสาว ณิชาภัทร บุญโกย

6201070170 นาย ตอฮา แวอาลี

6201070171 นาย นฤสรณ์ สุริยฉาย

6201070172 นาย สารัช เจ๊ะสะตํา

6201070173 นาย รัตนเทพ วสุนทราพันธุ์

6201070174 นาย พงศ์พินิจ ล้ําเลิศ

6201070175 นางสาว ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
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รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070176 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์

6201070177 นางสาว ชลลดา ผูกรอด

6201070178 นาย ภูหฤษฏ์ วะระชีวะ

6201070179 นาย จิระวัฒน์ รัตนพันธ์

6201070180 นาย ฐนนนท์ พลเจียก

6201070181 นางสาว กุลภา เลิศนิติวัฒนา

6201070182 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลรัตน์ โพธิกุล

6201070183 นางสาว แพรวพรรณ เชื้อศิริถาวร

6201070184 นางสาว วาสนา ทะนิวทอง

6201070185 นาย สนั่น สุขแก้ว

6201070186 นาย ศิรชัช แก้วเฮียง

6201070187 นางสาว ธนัชภรณ์ วัฒนชัย

6201070188 นางสาว ธนพร แก้วบังวัน

6201070189 นางสาว บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล

6201070190 นางสาว ลัลดา ฤทธิ์งาม

6201070191 นาย ณัฐพล ออมแก้ว

6201070192 นาย ณัฐพล เนตรหาญ

6201070193 นาย ชัชนันท์ชัย ไชยแก้ว

6201070194 นาย ศตวรรษ จันทร์ลังกา

6201070195 นางสาว อมรลดา ไตรรัตน์

6201070196 นางสาว จารุวรรณ ชูเกิด

6201070197 นาย พงศธร เพ็ญสุริยา

6201070198 นางสาว ศุภนันท์ วุฒิธาดา

6201070199 นางสาว อรไพลิน สืบวิเศษ

6201070200 นาย วัธชิระนันท์ รสจันทร์
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6201070201 นาย วันชัย กิติยะ

6201070202 นางสาว กนกวรรณ ทิพวรี

6201070203 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน์
----------------------------------------------------
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