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รายชื่อผู้มสีิทธิสอบแขง่ขนัเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง

การสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการในต าแหน่งตา่ง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 6  มนีาคม  พ.ศ. 2562

ต าแหน่งที ่02 :  นิตกิรปฏิบัตกิาร จ านวน  78  ราย
เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201020001 นาย ปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน

6201020003 นางสาว กรณิศ ท้วมทองดี

6201020005 นางสาว ศรัณยา สมตน

6201020008 นางสาว มุทิตา ค าเชิด

6201020020 นางสาว พชรพร ตาลเล้ียง

6201020021 นาย ฆนาการ ถือแก้ว

6201020026 นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ

6201020027 นางสาว วัชรีวันท์ อินธนากรสกุล

6201020028 นางสาว วัชราภรณ์ วิฤทธิช์ัย

6201020031 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล

6201020034 นางสาว ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร

6201020035 นางสาว ภาพร สมบูรณ์สุข

6201020040 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค

6201020042 ว่าทีร้่อยตรี คมกริบ รัตนภิบาล

6201020044 นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร

6201020045 นางสาว ดวงกมล สาคร

6201020046 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัวต้ัง

6201020048 นางสาว พนัชกร จันทร์ธนะกุล

6201020051 นาย ศุภชีพ โมลัยรักษ์

6201020053 นาย พูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว

6201020056 จ่าอากาศเอก ทศพล สารธิมา

6201020057 นาย นุรัสกร พงษ์ปรีชา

6201020060 นาย ธีรวิทย์ เกิดแสง

6201020062 นางสาว วนิดา มารุ่ง

6201020067 นางสาว ศิรินภา อินทร์เพ็ชร

6201020069 นางสาว ศิริลักษณ์ ยุคุณธร
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ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201020071 นางสาว ปรียา ชัยสิงห์

6201020074 นาย กฤษฎา วังซ้าย

6201020076 นางสาว พิชญานันท์ สิงห์ปลอด

6201020078 นางสาว รริตาภรณ์ พิมพ์ศรี

6201020079 นางสาว อธิชา ปัญญาโกญ

6201020081 นางสาว จุฑาทิพย์ สีดาราช

6201020083 นาย นิตย์ กรกนกกมล

6201020087 นาย เมธิวัฒน์ เมธิวรากูล

6201020089 นางสาว วัลย์ลิยา คล้ายมณี

6201020093 นาย ช านาญ จันทวาล

6201020095 นางสาว ยุพเรศ มีความดี

6201020097 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจัน

6201020101 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์

6201020103 นาย รัชชานนท์ ทิพากร

6201020104 นาย ณัฐปกรณ์ จินาย

6201020105 นาย กวีพงษ์ ประพฤติ

6201020110 นางสาว ปรียาภรณ์ ทรายแก้ว

6201020112 นาย ตุลยวัต จิรศิริเลิศ

6201020114 นาย โรจน์ศักด์ิ เกตุย้อย

6201020116 นาย ประสิทธิ์ ศิรินาม

6201020118 นาย พงศ์สวัสด์ิ นุ่มนิ่ม

6201020122 นาย เพิม่ยศ ศรีสด

6201020124 นางสาว ปุณญพัฒน์ ธรรมนิยมเจริญ

6201020125 นาย เอกรัฐ ศุภทรัพย์เสนากูล

6201020135 นาย ณัฐพล เทียมศร

6201020136 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล

6201020139 นางสาว วราพร ไวนฤนาท

6201020152 นาย ปรมัติ เห็นชอบ

6201020155 นาย ศุภกร สุริยะ

6201020159 นางสาว กมลชนก เอื้อทาน
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6201020162 นางสาว พิชญ์สินี พฤฒปภพ

6201020164 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์

6201020166 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธิก์ลาง

6201020167 นาย เวนิชย์ พฤกษารัตน์

6201020168 นางสาว กัญญารัตน์ สุขปุณพันธ์

6201020178 นางสาว ลิกีโต เทากระแสร์สินธุ์

6201020192 นาย ธนวรรธ กล้าปราบศึก

6201020194 นางสาว ปัญญารัตน์ นิมาลา

6201020195 นาย เกียรติก้อง เกราะแก้ว

6201020196 นางสาว อัญชิสา รัตนวินิจกุล

6201020197 นาง อรอุษา บุญอ่อน

6201020200 นางสาว กัญญารักษ์ อุเทน

6201020202 นาย กฤษณะพงศ์ พิษณุพงศ์วิชชา

6201020203 นางสาว ชวิกา พงศ์ด ารงวิทย์

6201020206 นาย มนชัย ใจชื่น

6201020207 นางสาว อรอนงค์ อุมา

6201020213 นาง ณัฏฐ์กฤตา เชาวนะธรรม

6201020215 ว่าทีร้่อยตรี วริทธิน์ันท์ อัศวภักดี

6201020218 นางสาว พัชรพร ไทยประยูร

6201020219 นางสาว สุธาสินี ซัง

6201020222 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ

6201020224 นาย สาโรจน์ อินทร์โคกสูง

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


