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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201020001 นาย ปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน

6201020002 นาย ชลกานต์ โต๊ะทองนพคุณ

6201020003 นางสาว กรณิศ ท้วมทองดี

6201020004 นางสาว จาริณีย์ พรหมพลจร

6201020005 นางสาว ศรัณยา สมตน

6201020006 นาย พีระพงษ์ รุจิดามพ์

6201020007 นาย เอกรัฐ สุวรรณเวช

6201020008 นางสาว มุทิตา คําเชิด

6201020009 นาย กรณ์ เพชรพิมพ์พันธุ์

6201020010 นางสาว ณัฐณิชา ตันเจริญ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201020011 นาย ธีรภัทร สินทรัพย์

6201020012 นางสาว เนตรชนก ชัยสงคราม

6201020013 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ

6201020014 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี เหมืองเพ่ิม

6201020015 นาย ศักดิ์ศิษฏ์ จอมพลาพล

6201020016 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์

6201020017 นาย สุรพศ ทองตําลึง

6201020018 นาย ภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง

6201020019 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐ ผลตาล

6201020020 นางสาว พชรพร ตาลเลี้ยง

6201020021 นาย ฆนาการ ถือแก้ว

6201020022 นางสาว สุวิมล พรหมยก

6201020023 นาง ปิยะธิดา ใจหลัก

6201020024 นาง จารุวรรณ บุญไชย

6201020025 สิบตํารวจโทหญิง ธัญชนก รัดจันทอง



 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201020026 นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ

6201020027 นางสาว วัชรีวันท์ อินธนากรสกุล

6201020028 นางสาว วัชราภรณ์ วิฤทธิ์ชัย

6201020029 นาย สิทธิ อัครวิชัยธรรม

6201020030 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ

6201020031 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล

6201020032 นาย อรรถวุฒิ วันตา

6201020033 นางสาว กานต์ดา ด้วงดน

6201020034 นางสาว ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร

6201020035 นางสาว ภาพร สมบูรณ์สุฎข

6201020036 นางสาว มณีกาญจน์ มาแก้ว

6201020037 นาย ฉัตรชัย แก้วประดิษฐ

6201020038 นางสาว สุกัญญา แป้นแก้ว

6201020039 นาย พิพัฒน์พล วงศ์สมุทร

6201020040 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค

6201020041 นาย อักษร ปานเนาว์

6201020042 ว่าท่ีร้อยตรี คมกริบ รัตนภิบาล

6201020043 นางสาว หทัยธร เทพพิทักษ์

6201020044 นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร

6201020045 นางสาว ดวงกมล สาคร

6201020046 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัวตั้ง

6201020047 นาย รัฏฐ์ปรินทร์ แก้วกําชัยเจริญ

6201020048 นางสาว พนัชกร จันทร์ธนะกุล

6201020049 นาย ศึกศิษฏ์ จํานงค์สุทธิ์

6201020050 นาย ชณัฏฐ์ จันทร์อุดม
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6201020051 นาย ศุภชีพ โมลัยรักษ์

6201020052 นาย อิสรีย์กร แก้วประเสริฐ

6201020053 นาย พูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว

6201020054 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล

6201020055 นาย ทักษ์ดนัย ประทุมคํา

6201020056 จ่าอากาศเอก ทศพล สารธิมา

6201020057 นาย นุรัสกร พงษ์ปรีชา

6201020058 นาย อุดร นิ่มดํา

6201020059 นาย ธีรเศรษฐ์ บุญแสนกุลธวัช

6201020060 นาย ธีรวิทย์ เกิดแสง

6201020061 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน

6201020062 นางสาว วนิดา มารุ่ง

6201020063 นาย ปวรุตม์ นพคุณ

6201020064 นาย วินัย ชารัมย์

6201020065 นางสาว วิไลรัตน์ บันหาร

6201020066 นางสาว ปนัดดา วณารักษ์

6201020067 นางสาว ศิรินภา อินทร์เพ็ชร

6201020068 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน

6201020069 นางสาว ศิริลักษณ์ ยุคุณธร

6201020070 นาย อิมรอน เจ๊ะนุ๊

6201020071 นางสาว ปรียา ชัยสิงห์

6201020072 นาย วรภพ ศิริจินตนา

6201020073 นาย ภัทรพงศ์ ไชยยา

6201020074 นาย กฤษฎา วังซ้าย

6201020075 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์
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6201020076 นางสาว พิชญานันท์ สิงห์ปลอด

6201020077 นาย ณัฐ จินตพิทักษ์กุล

6201020078 นางสาว รริตาภรณ์ พิมพ์ศรี

6201020079 นางสาว อธิชา ปัญญาโกญ

6201020080 นาย ชณัทพัฒน์ นรนายา

6201020081 นางสาว จุฑาทิพย์ สีดาราช

6201020082 นางสาว อัจฉรา สะสมทรัพย์

6201020083 นาย นิตย์ กรกนกกมล

6201020084 นาง ขนิฐา บําเพ็ญบุญ

6201020085 นางสาว เรืองริน คงเจริญ

6201020086 นางสาว จิตราภรณ์ เอ้ียงอ่อง

6201020087 นาย เมธิวัฒน์ เมธิวรากูล

6201020088 จ่าอากาศตรีหญิง อรอุมา อุ่นตาดี

6201020089 นางสาว วัลย์ลิยา คล้ายมณี

6201020090 นาย ธีรวุฒิ เพ็ชรสงฆ์

6201020091 นาย ธนโชติ เวชการ

6201020092 นางสาว เนตรชนก มุกธวัตร

6201020093 นาย ชํานาญ จันทวาล

6201020094 นางสาว ณัฐชยา วงษ์นาคเพ็ชร์

6201020095 นางสาว ยุพเรศ มีความดี

6201020096 นาย พิชิตชัย แฝงยงค์

6201020097 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจัน

6201020098 นาย ชํานะพล สร้อยเกียว

6201020099 นางสาว อรุณกมล ทองคํามา

6201020100 นางสาว ปัณณพร พวงสมบัติ
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6201020101 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์

6201020102 นางสาว อารีรัตน์ อินศรี

6201020103 นาย รัชชานนท์ ทิพากร

6201020104 นาย ณัฐปกรณ์ จินาย

6201020105 นาย กวีพงษ์ ประพฤติ

6201020106 นาย เกียรติศักดิ์ สงทวี

6201020107 นางสาว จีริสุดา จันทนะสุต

6201020108 นางสาว ณัฐพร ย่งไทย

6201020109 นาย ทัตพงศ์ พฤกษชาติ

6201020110 นางสาว ปรียาภรณ์ ทรายแก้ว

6201020111 นางสาว สิริวรรณ เงินแดง

6201020112 นาย ตุลยวัต จิรศิริเลิศ

6201020113 นาย ประวิทย์ อ่ินติ๊บ

6201020114 นาย โรจน์ศักดิ์ เกตุย้อย

6201020115 นาย หนึ่งบุรุษ ค่อมบุสดี

6201020116 นาย ประสิทธิ์ ศิรินาม

6201020117 สิบตํารวจเอก นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี

6201020118 นาย พงศ์สวัสดิ์ นุ่มนิ่ม

6201020119 นาย เดชจรัส เทียบทอง

6201020120 นาย ชูปกรณ์ ผาสุขขันธ์

6201020121 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่

6201020122 นาย เพ่ิมยศ ศรีสด

6201020123 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติพงษ์ หัดเจริญ

6201020124 นางสาว ปุณญพัฒน์ ธรรมนิยมเจริญ

6201020125 นาย เอกรัฐ ศุภทรัพย์เสนากูล



 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ / 6

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201020126 นาย พสิษฐ์ โชติรัตน์

6201020127 นาย เสกสรร ฉํ่าทรัพย์

6201020128 นางสาว ณัฐณิชา ทรัพย์เกิด

6201020129 นาย เศรษฐสิทธิ์ จําเรียง

6201020130 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์

6201020131 นาย วิสสุต บุญช่วย

6201020132 นางสาว สุภัทรา ปรังการ

6201020133 นาย เอกราช ปัญญาวศิน

6201020134 นางสาว สราญรัตน์ พัฒนพงศ์

6201020135 นาย ณัฐพล เทียมศร

6201020136 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล

6201020137 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา

6201020138 นางสาว อติกานต์ ใจธรรม

6201020139 นางสาว วราพร ไวนฤนาท

6201020140 นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ

6201020141 นางสาว นพธีรา เจนวิถีสุข

6201020142 นาย รัฐพงษ์ มีชูพร

6201020143 นาย ทิวากรณ์ ทิน่าน

6201020144 นางสาว เกศรินทร์ ศรีมูล

6201020145 นาย พงศธร จิตนา

6201020146 นางสาว ธชวรรณ คดีโลก

6201020147 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นุ่มละไม พิมพ์คํา

6201020148 นาย อธิวัฒน์ วงษ์ม่ัน

6201020149 นางสาว อุษา เนติวัชราจารย์

6201020150 นางสาว วราภรณ์ แซ่ลี่
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6201020151 นาย มนตรี ขวัญทอง

6201020152 นาย ปรมัติ เห็นชอบ

6201020153 นางสาว วรรธยา สังข์สมบูรณ์

6201020154 ว่าท่ีร้อยตรี สุรศักดิ์ รัตนรักษ์

6201020155 นาย ศุภกร สุริยะ

6201020156 นางสาว เบญจรัตน์ วิไลพันธ์

6201020157 นาย ศุภณัฐ ทองดี

6201020158 นางสาว ขันธิมา พันธพัฒน์

6201020159 นางสาว กมลชนก เอ้ือทาน

6201020160 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ

6201020161 นาย กฤษณะ ดีระพัฒน์

6201020162 นางสาว พิชญ์สินี พฤฒปภพ

6201020163 นางสาว อาบพร ใบยา

6201020164 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์

6201020165 นางสาว วาสนา พานสายตา

6201020166 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง

6201020167 นาย เวนิชย์ พฤกษารัตน์

6201020168 นางสาว กัญญารัตน์ สุขปุณพันธ์

6201020169 นาย นิติรัตน์ นิศาภากร

6201020170 นาย ภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์

6201020171 นาย ฐิติศักดิ์ มูลศาสตร์

6201020172 นาย ปฐม เดชะ

6201020173 นางสาว รสสุคนธ์ เทียมเทียม

6201020174 นาย ณธัญ วงศ์วานิช

6201020175 นางสาว อนัญญา พุฒผา
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6201020176 นางสาว อาทิตยา มีฤทธิ์

6201020177 นางสาว กุลนันทน์ จันทร์แก้ว

6201020178 นางสาว ลิกีโต เทากระแสร์สินธุ์

6201020179 นางสาว ภัทราวรรณ แนบกลาง

6201020180 นางสาว พิมพกานต์ รักกุศล

6201020181 นาย อรรถพล บุญพิมพ์

6201020182 นางสาว วนารี คําวาโย

6201020183 นาย ธีรพล ศรีสุข

6201020184 นางสาว กาญจนาพร ส่งเสริม

6201020185 นาย อุทัย เติมโภค

6201020186 นางสาว พัทธมน กัณชัย

6201020187 นาย ธนนริศร์ จารุศักดิ์กิจชัย

6201020188 นาย ธานินทร์ สุขเทศ

6201020189 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์

6201020190 นาย อดิศักดิ์ ใจหาญ

6201020191 นางสาว สมฤทัย แสวงแก้ว

6201020192 นาย ธนวรรธ กล้าปราบศึก

6201020193 นางสาว สุรีย์ จําปาเงิน

6201020194 นางสาว ปัญญารัตน์ นิมาลา

6201020195 นาย เกียรติก้อง เกราะแก้ว

6201020196 นางสาว อัญชิสา รัตนวินิจกุล

6201020197 นาง อรอุษา บุญอ่อน

6201020198 นางสาว อ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น

6201020199 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย์

6201020200 นางสาว กัญญารักษ์ อุเทน
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6201020201 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์เภา

6201020202 นาย กฤษณะพงศ์ พิษณุพงศ์วิชชา

6201020203 นางสาว ชวิกา พงศ์ดํารงวิทย์

6201020204 นาย ชากร พงศ์ดํารงวิทย์

6201020205 นางสาว อารญา เกิดเทวา

6201020206 นาย มนชัย ใจชื่น

6201020207 นางสาว อรอนงค์ อุมา

6201020208 นางสาว ทัศนา นิติกรไชยรัตน์

6201020209 นาย พชร สุขนันตพงศ์

6201020210 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ

6201020211 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี

6201020212 นาย ศรัณยู เก้ือก่ออ่อน

6201020213 นาง ณัฏฐ์กฤตา เชาวนะธรรม

6201020214 นางสาว อรอนงค์ ว่องเชิงยุทธ

6201020215 ว่าท่ีร้อยตรี วริทธิ์นันท์ อัศวภักดี

6201020216 นาย อนิรุทธ์ จันต๊ะอุตม์

6201020217 นาย ธรรมนูญ ขจรฟุ้ง

6201020218 นางสาว พัชรพร ไทยประยูร

6201020219 นางสาว สุธาสินี ซัง

6201020220 นางสาว อาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย

6201020221 นางสาว ศรัณญา พันธศรี

6201020222 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ

6201020223 นาย อชิรวิทย์ เสืองามเอ่ียม

6201020224 นาย สาโรจน์ อินทร์โคกสูง

6201020225 นาย มารุต เกยูรวงศ์
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6201020226 นางสาว เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์

6201020227 นาย เรืองวิทย์ โหตระไวศยะ

6201020228 นาย ธนรัตน์ ศิริสวัสดิ์

6201020229 นางสาว ชนม์นิภา กาฬภักดี

6201020230 นางสาว พิชญ์นรี ทรงฤกษ์

6201020231 นางสาว ศิรดา ทรงฤกษ์

6201020232 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม

6201020233 นาย ทศพล ห่วงศรีเอก

6201020234 นาย ธีระ สายพรม
----------------------------------------------------
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