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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202100001 นาย ณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ

6202100002 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา

6202100003 นางสาว นฤตยา ทองอ่อน

6202100004 นางสาว สุมิตรา อนันตกูล

6202100005 นางสาว รัตติยา คงนวลใย

6202100006 นางสาว สุวิญญาณ์ สียางนอก

6202100007 นางสาว พัชราภรณ์ วชิรพัฒนสกุล

6202100008 นางสาว ณิชกานต์ เอ่ียมสอาด

6202100009 นางสาว ศรัญญา อุปทัง

6202100010 นางสาว สุกัญญา อิสลาม

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202100011 นางสาว อภิญญา ธรรมดิษฐ์

6202100012 นางสาว ศิภาสร วันแก้ว

6202100013 นางสาว อลิษา เขาแก้ว

6202100014 นาง ปิยนุช หม่ืนโฮ้ง

6202100015 นาง สุดาวรรณ จันทรเสนา

6202100016 นางสาว สุพรรษา พุฒธิกุล

6202100017 นางสาว ดวงเนตร ธรรมคุณ

6202100018 นางสาว สุชาดา กุดฉลาด

6202100019 นางสาว มณีนุช ทัพพพันธ์

6202100020 นางสาว พรรณิภา บุตรโพธิ์

6202100021 นางสาว รัชฎาพร เนตรแสนศรี

6202100022 นาย อานนท์ อุตรแจ้

6202100023 นาง อธินันท์ สร้อยมี

6202100024 นางสาว กนกวรรณ จันทร์มหา

6202100025 นางสาว ณัฐนิชา จันทโชติ
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6202100026 นาย จักริน วิฆณะวรากุล

6202100027 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีสังข์

6202100028 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา บุญธรรม

6202100029 นางสาว รวิวรรณ วงค์อาจ

6202100030 นาง พิชญาภา เดเนโด

6202100031 นางสาว อัจฉริยา วงศ์เปี้ย

6202100032 นางสาว กชกร เปลี่ยนสมัย

6202100033 นางสาว ศิริลักษณ์ ส่งเสริม

6202100034 นางสาว ศศินุชชา แสนแพร่

6202100035 นางสาว สรีราภรณ์ จันทวงศ์

6202100036 นางสาว อรอุมา สายงาม

6202100037 นาง ศิริพร รักษานาม

6202100038 นาย สิรภพ ตั้งขจรศักดิ์

6202100039 นางสาว พรอนงค์ ดียิ่ง

6202100040 นางสาว ปิยธิดา แม้นบุญ

6202100041 นางสาว พิมพ์ชนก จิโนปง

6202100042 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิพย์มาก

6202100043 นางสาว ขวัญสดุารัตน์ ขวัญเมือง

6202100044 นางสาว พรพิมล วัฒนกุล

6202100045 นางสาว ศศิญดา ศรีธร

6202100046 นางสาว สุภาวดี อุระ

6202100047 นางสาว อธิชนัน เหลือพงษ์

6202100048 นางสาว วีระพรรณ เทพศิริ

6202100049 นางสาว จิราวรรณ์ นาวิชิต

6202100050 นางสาว กาญจนา แสนฟองมูล
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6202100051 นางสาว พรหมชนก จูเปีย

6202100052 นางสาว บุณฑริก ครุฑมาก

6202100053 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ งามสาย

6202100054 นาง ศรีประภา ใจศรี

6202100055 นางสาว พรรณขจร ฟุ้งขจร

6202100056 นาง สุพิชฌาย์ สุริยันต์

6202100057 นางสาว สุกัญญา สุวรรณใจ

6202100058 นางสาว อรพรรณ กิจชนะพานิชย์

6202100059 นางสาว นวชา จริงจิตร

6202100060 นางสาว ฐิติมา ชะม้าย

6202100061 นาง นารีรัตน์ วงศ์วัฒนา

6202100062 นางสาว จิราภรณ์ ห้อมล้อม

6202100063 นางสาว ชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์

6202100064 นางสาว ฐิตาพร วรรณรังษี

6202100065 นางสาว ณัฐวรา เกตบูรณะ

6202100066 นางสาว จิระประภา บํารุงดี

6202100067 นางสาว วีรยา โสสุทธิ์

6202100068 นางสาว ชมพูพัชร์ วู้นา

6202100069 นางสาว ศิวพร หมีทอง

6202100070 นางสาว พิชชากรณ์ เอ่ียมทัศน์

6202100071 นางสาว เบญจมาภรณ์ จิตโชติ

6202100072 นางสาว พรกนก พงษ์ม่วง

6202100073 นางสาว สุวรรณา แก้วระหัน

6202100074 นางสาว จุฑารัตน์ กุลชะโมรินทร์

6202100075 นางสาว ศิริจินดา บัวศรีแก้ว
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6202100076 นาง สุนิษา บุญน้อม

6202100077 นาย วิชัย ชมภูมาศ

6202100078 นางสาว กฤติกา ใจปง

6202100079 นางสาว นีรชา ศรีจันทร์

6202100080 นางสาว ศิรินันท์ ฟ้องพาน

6202100081 นางสาว วราภรณ์ กระตุดนาค

6202100082 นางสาว กรณิกา ตาปวง

6202100083 นางสาว ดลยา หอมสมบัติ

6202100084 นางสาว กนกกานต์ ศิริวงศ์

6202100085 นางสาว ณัฐริกา ปัญญเสถียร

6202100086 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์

6202100087 นางสาว กมลวรรณ กาญจนสุนทร

6202100088 นางสาว เสาวลักษณ์ สอ้ิงทอง

6202100089 นางสาว ภัณฑิรา สัมมาพรต

6202100090 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พิมโสม พรมมัน

6202100091 นางสาว นุชจรี เนียมอุ่ม

6202100092 นางสาว ปวีณา วนวัชรากร

6202100093 นางสาว นภาพร อินทะชติ

6202100094 นางสาว ดาวผกา ประสารยา

6202100095 นางสาว อารีดา แก้วพิลารมย์

6202100096 นางสาว วาสนา ชุ่มเรือน

6202100097 นางสาว ยุพิน หอมเพียร

6202100098 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์

6202100099 นางสาว พิมพิไล บุญใจวงศ์

6202100100 นางสาว จันทกานต์ ใจเพียร
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6202100101 นางสาว ศุภมาส วงษารัตน์

6202100102 นางสาว กรวิกา ชิ้นสุก

6202100103 นางสาว พัทธปิยา ขัติยะ

6202100104 นางสาว สรุตา ประสงค์

6202100105 นางสาว สุวนันท์ มูลเขา

6202100106 นางสาว กัญญาภัทร ตุ้ยเขียว

6202100107 นางสาว วรินรําไพ ตาสาย

6202100108 นางสาว วรรณภา จากน่าน

6202100109 นางสาว สาลินี สังข์ทอง

6202100110 นางสาว จริยาพร ภูดวงสอ

6202100111 นางสาว นภัสวรรณ มีข้าว

6202100112 นางสาว สินิตา สิงห์แก้ว

6202100113 นางสาว รวิกานต์ แซ่ล้อ

6202100114 นางสาว ประไพพรรณ อินปั๋น

6202100115 นางสาว อุทุมพร ทุมสงคราม

6202100116 นางสาว ศิริวรรณ ยั่งยืนกุล

6202100117 นางสาว ขวัญจันทร์ วัยกิจ

6202100118 นางสาว พรพรรณ บุญมา

6202100119 นางสาว พรรณิภา ติยะวัน

6202100120 นางสาว ภัทรภร เอ่ียมสอาด

6202100121 นางสาว ทิพย์สุดา เงินดี

6202100122 นางสาว ปวีณา ฝาดสุนทร

6202100123 นางสาว พิมพ์พร เสนาธรรม

6202100124 นางสาว วิรินทร์ ฝั้นปวน

6202100125 นางสาว รัตนาภรณ์ ปั๋นแก้ว
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6202100126 นางสาว อารีรัตน์ นันต๊ะเสน

6202100127 นางสาว วิมลสิริ จิตเทพ

6202100128 นางสาว พิมพ์พร เวียงนาที

6202100129 นางสาว มนัสนันย์ ดวงเดช

6202100130 นางสาว สร้อยสุดา ยศธนากูล

6202100131 นางสาว เสาวภา รุ่งเรือง

6202100132 นางสาว ณัฐกฤตา ธุวดาราตระกูล

6202100133 นางสาว วาสิตา อ่อนในชาติ

6202100134 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิลาวัลย์ คําเพ็ง

6202100135 นางสาว ศิรินภา ทองอยู่

6202100136 นาง สุนิสา พิลึก

6202100137 นางสาว สุภาพร คําฝั้น

6202100138 นาง ทัศนีย์ ม่ิงโสภา

6202100139 นางสาว สกุลทิพย์ เฉลยมณี

6202100140 นางสาว วลัยลักษณ์ มีศรี

6202100141 นางสาว เสาวลักษณ์ ปะตะคามินทร์

6202100142 นางสาว วิธุอร พิศาลสาสน์

6202100143 นางสาว พรสุดา แสงสว่าง

6202100144 นางสาว กมลลักษณ์ น้อยอ้าย

6202100145 นางสาว ฐิติชยา ข้ามสี่

6202100146 นางสาว จันทนี สมโภชน์

6202100147 นางสาว จิราพร แย้มแสง

6202100148 นางสาว ศิวภา บุญมี

6202100149 นางสาว ศศิธร มาเสม

6202100150 นางสาว อภิชญา ไหวฉลาด
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6202100151 นางสาว นิตยา อังเปรม

6202100152 นางสาว ขวัญกมล ใจอุ่น

6202100153 นางสาว ศิรินภา หนูศิริ

6202100154 นางสาว วิภาวดี แก่นบุดดี

6202100155 นางสาว กณิกนันต์ แสนเขียว

6202100156 นางสาว อาภัสรา บุญยิ่ง

6202100157 นางสาว พัณณ์ชิตา ดีษา

6202100158 นางสาว สุนันทา เนตรน้อง

6202100159 นางสาว ธัญญาลักษณ์ พงษ์เขียว

6202100160 นางสาว รุ่งนภา ดวงทวีบุญ

6202100161 นาย เอกอัมรินทร์ บุญภู่

6202100162 นางสาว ศศิวิมล บัวเทศ

6202100163 นาง อภิรดี นันสูงเนิน

6202100164 นางสาว สุดารัตน์ วรรณทอง

6202100165 นางสาว สิรินนา กอบสวัสดิ์

6202100166 นางสาว กรวรรณ ดวงสาร

6202100167 นางสาว วีรดา บุญเท่ียง

6202100168 นางสาว จิราเจต สุขแสง

6202100169 นางสาว อารีรัตน์ แก้วธรรม

6202100170 นางสาว วิจิตรตรา ดีหมี

6202100171 นางสาว พรรณิศา ประสมวงษ์

6202100172 นางสาว จิรพรภัทร์ ทําบุญ ทําบุญ

6202100173 นางสาว ยุพาวดี บัวอ่อน

6202100174 นางสาว เนตรชนก ปุ้ยหลวง ปุ้ยหลวง

6202100175 นางสาว วิไลพร สายหยุด
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6202100176 นางสาว วันเนาว์ ปราบมาก

6202100177 นางสาว ชุติมา ประทีปทอง

6202100178 นางสาว รัตนา นันตา

6202100179 นางสาว พินทิพา หงษาชุม

6202100180 นางสาว วิธาวีร์ ศิริจิรานันทน์

6202100181 นางสาว ศิริมา โยธามาตย์

6202100182 นางสาว ณฐพร ขาเลศักดิ์

6202100183 นางสาว ทิพยรัตน์ แสงด้วง

6202100184 นางสาว วรรณกนก ทัพวงค์

6202100185 นางสาว นางสาวน้ําฝน ดูชัยรัมย์

6202100186 นางสาว จริยา ยี่โถ

6202100187 นางสาว ดุษณีย์ แซ่ยับ

6202100188 นางสาว ปัทมา วงค์นันตา

6202100189 นางสาว ศิริลักษณ์ พูลสวัสดิ์

6202100190 นางสาว พวงผกา เชื้อหม่น

6202100191 นางสาว ชนิสรา ไทยนุกูล

6202100192 นางสาว ปนัดดา ขันทะสีมา

6202100193 นางสาว ฐติิยา ฝั้นปวน

6202100194 นาย ภราดร อมรพิสิทธิ์

6202100195 นางสาว ศุจินธรา สักกะโต

6202100196 นางสาว กุลพิชฌาย์ ก้านใบยา

6202100197 นางสาว เกศรินทร์ ปานณรงค์

6202100198 นาง พจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์

6202100199 นางสาว อังสุมา ทองแก้ว

6202100200 นางสาว วิลาสินี ติดวงษา
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6202100201 นางสาว รัฐกานต์ ทะนันใจ

6202100202 นาย คเชนทร์ อํานะโคตร

6202100203 นางสาว อนุรักษ์ ราชสะอาด

6202100204 นาย กฤชนล คุณชื่น

6202100205 นางสาว จุฬาลักษณ์ ภักดีจํารูญ

6202100206 นางสาว อาภรณ์ ผาวันดี

6202100207 นาย นที ก้อนคํา

6202100208 นางสาว ปภัสรา สาหร่าย

6202100209 นางสาว จุฑามาศ รักจิตร์

6202100210 นางสาว สุชาดา พรมเมือง

6202100211 นางสาว นริศรา เครือนวพันธุ์

6202100212 นาย มาหะมะฮานาฟี กูโน

6202100213 นางสาว นภาพร พิมพาลัย

6202100214 นางสาว สโรชา เถาเอ่ียม

6202100215 นางสาว ศุภกานต์ แข่เจริญ

6202100216 นางสาว พรพิสิฐ กัติรัตน์

6202100217 นางสาว เกศรา สุรินสมบูรณ์

6202100218 นางสาว สิริพร บญุญะสัพ

6202100219 นางสาว ศรสวรรค์ จะระคร

6202100220 นาง สุภานัน เรียนคําวงค์

6202100221 นางสาว มณฑาทิพย์ แก้วลาย

6202100222 นาง โสรยา ตามา

6202100223 นางสาว ภาคิณี สมศรี

6202100224 นางสาว ณัฐกานต์ อุทัยศรี

6202100225 นางสาว เวฬุรีย์ คําชุ่ม
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6202100226 นางสาว กรวรรณ ทองอร่าม

6202100227 นางสาว แคทลิยา กลิ่นแก้ว

6202100228 นางสาว นวนันท์ ขัตินนท์

6202100229 นางสาว ธนพร เลิศวรกิจสกุล

6202100230 นางสาว สิริพร พรหมหาญ

6202100231 นางสาว ปาณิสรา กลิ่นพิพัฒน์

6202100232 นางสาว ทวิชตรา ศรีจันทร์

6202100233 นางสาว ภรณ์ชุดา มหาสุคนธ์

6202100234 นางสาว รัตติกาล โนวฤทธิ์

6202100235 นางสาว ปทุมมา ธรรมปัญญา

6202100236 นางสาว ดรุณี อาจแก้ว

6202100237 นางสาว ปิยะรัตน์ อุผา

6202100238 นาง วรัญญา ทาหอม

6202100239 นาย ยุทธนา วงค์ระเนตร

6202100240 นางสาว นางสาว สุไหวบ๊ะ  สัน สันเส็น

6202100241 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริลักษณ์ กาบศรี

6202100242 นางสาว อรทัย พนมจันทร์

6202100243 นางสาว เปรมยุดา เกษแก้ว

6202100244 นางสาว กุลธรา จันทร์พุฒ

6202100245 นางสาว ศศิธร สุตพันธ์

6202100246 นางสาว สุพัตรา เนินบก

6202100247 นางสาว สุรีพร กุลสุทธิ์

6202100248 นางสาว เกวลี โสภิกุล

6202100249 นางสาว อรอุมา ปิ่นกลาง

6202100250 นางสาว กนกวรรณ จันทร์หลิน
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6202100251 นางสาว ณัฐกฤตา สํานักพงษ์

6202100252 นางสาว วราพร ขวัญวงษ์

6202100253 นางสาว เบญจพร ดวงจักร์

6202100254 นาง ศิราณี บรรฑูร

6202100255 นางสาว นภาวรรณ นพเก้า

6202100256 นาง กนกวรรณ นวลศรี

6202100257 นางสาว ชลลดา สุขโขมีทรัพย์

6202100258 นางสาว จันทณี แสงจันทร์

6202100259 นางสาว เจนจิรา คงมี

6202100260 นางสาว รุ่งนภา ก้งท่ัน

6202100261 นางสาว นันทนา สมบูรณ์ชัย

6202100262 นางสาว วิมล ธัญญเจริญ

6202100263 นางสาว อรทัย รุ่งสว่าง
----------------------------------------------------
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