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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  45  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6304050001 นางสาว สุรภา นอขุนทด

6304050002 นางสาว กันยารัตน์ อ่อนไสว

6304050003 นาย วีราศักด์ิ แสนวิเศษ

6304050004 นางสาว ธีราพร อ่อนทอง

6304050005 นาย ธีรวัฒน์ บัวแก้ว

6304050006 นาย พรชัย ยศมาร

6304050007 นางสาว ลลิตา บุญสายยัง

6304050008 นางสาว พรจุรี วิชัย

6304050009 นางสาว เจนจิรา คงมี

6304050010 นางสาว เบญจมาศ ชลชาชีพ

6304050011 นางสาว หัสยา ส่งศรี

6304050012 นางสาว พิณญาณี ภูครองนาค

6304050013 นางสาว พิมผกามาศ มุ่งอาสา

6304050014 นางสาว โสภา อุตมะ

6304050015 นางสาว วาสนา เลสะท้าน

6304050016 นางสาว ศุภษา เมืองรักษา

6304050017 นาย ธวัชชัย ควรร าพึง

6304050018 นางสาว ศรีอ าภรณ์ พวงมาลัย

6304050019 นางสาว วรัญญา บุญกุ

6304050020 นาง สุวรรณทิพย์ เพิม่เกียรติศักด์ิ

6304050021 นางสาว อารีญา เปล่ียนประเสริฐ 

6304050022 นาย อนันตพงษ์ งามข า

6304050023 นางสาว บังอร ศรีชะตา

6304050024 นางสาว ฐิติกานต์ โชติช่วง

6304050025 นางสาว บรรจง โจมปัญญา

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  45  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304050026 นางสาว สุภาริณีย์ สัมฤทธิ์

6304050027 นาย สอนวิช ผารุธรรม

6304050028 นางสาว ชณุภรณ์ ภูผา

6304050029 นางสาว กมลทิพย์ บุรีภักดี

6304050030 นางสาว จันทร์แรม บุญเรือง

6304050031 นางสาว ชุติมา ผดุงทรง

6304050032 นาย ดลวรัชญ์ ภูบัว

6304050033 นางสาว พัทธ์ธีรา เปียผ่อง

6304050034 นางสาว ชัญญาพัทธ์ บุญมา

6304050035 นางสาว ศิรินภา ศีลเตช

6304050036 นาย ก าชัย ธรรมปัญญาสกุล

6304050037 นางสาว อันตรา วุฒิยาสาร

6304050038 นาย อิสรีย์ ถีสูงเนิน

6304050039 นางสาว ปรัชญาวดี อ าลุนพล

6304050040 นางสาว ประภาพร แจ่มจันทร์

6304050041 นาย วสันต์ โรจนาศรี

6304050042 นางสาว ภานุชนาถ ประกอบผล

6304050043 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ ชัยแก้ว

6304050044 นางสาว ปนิดา ลาคูบอน

6304050045 นางสาว อัญฐริญา ทองดี

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



 06 สผส. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 3

หน่วยงาน  :  06 ส านักแผนงานและสารสนเทศ

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  29  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6306050001 นาย ศุภชัย ครองแก้ว

6306050002 นางสาว พิณทิรา ช านาญสิง

6306050003 นางสาว สาวิณี เรืองด า

6306050004 นาย วชิรวิทย์ จอมศรี

6306050005 นางสาว ธนพร ข าเขียว

6306050006 นางสาว กัลยาณี คาราบิน

6306050007 นาย จักรพันธ์ แก้วพันธุศ์รี จักรพันธ์ แก้วพันธุศ์รี

6306050008 นางสาว วรภัทร ชญา น์ น้อยประทุม

6306050009 นางสาว สุภาพร ณเสน

6306050010 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ครุฑ

6306050011 นางสาว กมลลักษณ์ บัวแก้ว

6306050012 นาย ธีรยุทธ กิจยโภค

6306050013 นาย ธีรพนธ์ ขวัญเนตร

6306050014 นาย พีรวัส สุปะมา

6306050015 นางสาว ชฎาพรรณ ขวัญนิมิตร

6306050016 นางสาว นลัทพร ใจตรง

6306050017 นาย พงศกร วิไลนุช

6306050018 นาง อรัญญา สาขานิติวิริยะสกุล

6306050019 นางสาว มะลิวรรณ กุนนะ

6306050020 นางสาว นัตยา เชียงแรง

6306050021 นาย อ าพล ถินประสาท

6306050022 นางสาว กันต์ปันนี สิริวัชรโชค

6306050023 นางสาว อรรถกฤต ผาสิน

6306050024 นางสาว เยาวลักษณ์ สิทธิศรี

6306050025 นางสาว ชุลีรัตน์ อนุเคราะห์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 06 สผส. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 4

หน่วยงาน  :  06 ส านักแผนงานและสารสนเทศ

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  29  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6306050026 นาย กันต์ติธัช เปล่ียนสันเทียะ

6306050027 นางสาว นวพรรณ บุญเกิด

6306050028 นาย ธัญธร ต่างใจ

6306050029 นางสาว จินตนา แก้วพวง

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



 07 สปฟ. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 5

หน่วยงาน  :  07 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6307050001 นาย อภิสิทธิ์ อาจผดุง

6307050002 นางสาว วฤณพร โลนอก

6307050003 นาย เทวิน ลีเลิศ

6307050004 นาย เสริมพงษ์ แซ่เฮ่า

6307050005 นาย ไพรวัลย์ ส่งเสียง

6307050006 นางสาว สมรักษ์ เถาประไพ

6307050007 นาย พศวัต ถาทะวงษ์

6307050008 นาย ศรายุทธ เขื่อนพันธ์

6307050009 นาย มานพ นันตา

6307050010 นาย อภิรัตน์ อุตใหม่

6307050011 นางสาว ธันย์ชยา อนันต์ขจรศิริ

6307050012 นางสาว กชพร อภัยภักด์ิ

6307050013 นาย ปัณณวัฒน์ บุญจูบุตร

6307050014 นางสาว ชมมณี จ าปาทุม

6307050015 นางสาว พนารัตน์ จันทร์ปรีดา

6307050016 นาง เกศรา คุ้มสุด

6307050017 นาย ทศวรรษ ล้านทอง

6307050018 นาย เทิดวงศ์ ด ากลึง

6307050019 นางสาว จิราพร ชุมกล่ิน

6307050020 นาย ณัฐพล วงษ์นิ่ม

6307050021 นางสาว อดิษฐา ค าเพ็ง

6307050022 นางสาว บุปพษา บัวไข

6307050023 นาย วิโรจน์ สุขศรี

6307050024 นางสาว รุ่งเพชร บรมส าลี

6307050025 นางสาว น้ าพุ จูกลาง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 07 สปฟ. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 6

หน่วยงาน  :  07 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6307050026 นาย โกศล ชัชวาลย์

6307050027 นางสาว ปรีดารัตน์ หลายเจริญ

6307050028 นางสาว มนรวี พ่อค้า

6307050029 นางสาว ธิติภา ปุริตาเน

6307050030 นาย พิเชฐ ศรค า

6307050031 นาย มนูศักด์ิ แสงเงิน

6307050032 นาย สามารถ แสงกลาง

6307050033 นางสาว วิยะดา ราชรินทร์

6307050034 นางสาว ทัศนีวรรรณ พรหมฤทธิ์

6307050035 นาย กฤษฎา หมัดสมบูรณ์

6307050036 นาย โชติวิทย์ ฤทธิไกร

6307050037 นาย รัฐภูมิ เมฆขยาย

6307050038 นาย เกียรติศักด์ิ กงล้ าเลิศ

6307050039 นางสาว ขนิษฐา บุญมา

6307050040 นาย ภากรณ์ เสืออู่

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



 10 สตน. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 7

หน่วยงาน  :  10 ส านักอนุรักษ์และจัดการตน้น  า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  48  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6310050001 นางสาว ชญานิศ อ่วมจินดา

6310050002 นาง พรพรรณ ผ่องชนะ

6310050003 นาย ธีรภัทร์ บัวยศ

6310050004 นางสาว กัญญา กรพิพัฒน์

6310050005 นางสาว ธนัชพร แย้มพงษ์

6310050006 นางสาว เกษริน วงษ์วิจารณ์

6310050007 นางสาว วริศรา สมฤทธิ์

6310050008 นาย ภาคินทร์ เอี่ยมเทียม

6310050009 นางสาว สุพิชฌาย์ วิเศษสิงห์

6310050010 นาย ธราพงษ์ หมวดสุข

6310050011 นาย สุกฤษฎิ์ ตลับทอง

6310050012 นาย ธีรพงศ์ พันธฤทธิ์

6310050013 นางสาว นฤมล บุตรกริม

6310050014 นางสาว สุภาพร บินกาญจน์

6310050015 นาย สมเกียรติ เลิศศรี

6310050016 นางสาว กัญญาภัทร แร้นพิมาย

6310050017 นางสาว อาทิตยา มาอ้วน

6310050018 นาย กฤษณ์ ฉายจันทร์

6310050019 นาย ณัฐวุฒิ เนียมหอม

6310050020 นางสาว ธัญชนก ค าโสม

6310050021 นางสาว สุวรินทร์ ระมาย

6310050022 นางสาว ปาริฉัตร ผิวฟัก

6310050023 นาย อมรินทร์ กล่ินกลาย

6310050024 นาย ญาณวุฒิ อินยอด

6310050025 นางสาว สุกัญญา บุญอาจ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 10 สตน. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 8

หน่วยงาน  :  10 ส านักอนุรักษ์และจัดการตน้น  า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  48  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6310050026 นางสาว ดาริกา รัตนวิจิตร

6310050027 นาย ภัทราวิทย์ มีมาก

6310050028 นาย ทรนง ตรีชิต

6310050029 นางสาว เนตรอัปสร บุญแก่น

6310050030 นาย จารุวัฒน์ ทุมดี

6310050031 นาย ปฐวี อยู่ผาสุข

6310050032 นางสาว เจนธิชา เกิดผล

6310050033 นางสาว ลิฟต้า หีมมิหน๊ะ

6310050034 นางสาว ลลิษา มูณีย์

6310050035 นาย จักรกฤต จันทร์เกิด

6310050036 นางสาว วิชุดา มูลอามาตย์

6310050037 นางสาว สุกัญญา ทาทอง

6310050038 นางสาว มัณฑนา เพ็งกาศ

6310050039 นางสาว จันทร์จิรา ทรัพย์เจริญยิ่ง

6310050040 นางสาว ซุบัยดะห์ โต๊ะยุโส๊ะ

6310050041 นางสาว จิตลัดดา แสนสามารถ

6310050042 นางสาว ธนัฏฐา พูลสมบัติ

6310050043 นาย ประชาชาติ ค าภูษา

6310050044 นางสาว ธัญลักษณ์ สุยคง

6310050045 นางสาว อาทิตยา แก้วค า

6310050046 นางสาว ศศิธร วุน่ทอง

6310050047 นาย กฤตย น้ าฉ่ า

6310050048 นางสาว มณิการ์ แซ่ย่าง

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



 11 สอป. - 05 เจ้าพนักงานพสัดุ / 9

หน่วยงาน  :  11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6311050001 นางสาว จุฑามาศ สงวนพันธุ์

6311050002 นาย ธนาวุฒิ สักพุทธ

6311050003 นางสาว ธิดาทิพย์ กาละทอง

6311050004 นางสาว นวรัตน์ ค าเรือง

6311050005 นาย เทพพิทักษ์ จันทรา

6311050006 นาย อานนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต

6311050007 นางสาว บังอร หิดเมียงสงค์

6311050008 นางสาว ธนพร หัสแก้ว

6311050009 นางสาว ลัลณ์ณิชา วงษ์สุวรรณ

6311050010 นางสาว ศศิวรา จันทร์สงค์

6311050011 นางสาว สุระกาน สระใหญ่

6311050012 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีจันทร์

6311050013 นาย คงศักด์ิ ทองสุข

6311050014 นาย จารุพงศ์ ธัญญผล

6311050015 นาย ธิติ ทองสกุล

6311050016 นางสาว จิราภรณ์ งามดี

6311050017 นาย สุทธิพัฒน์ สุทธิพัฒน์

6311050018 นางสาว มะลิวัลย์ บุญเกิด

6311050019 นางสาว ณัฐฐิณีพร ชัยชมภู

6311050020 นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีพลาย

6311050021 นางสาว อาจรีย์ อุตมีมั่ง

6311050022 นาย เชิดชัย จันทะเเสง

6311050023 นาย วิฑูร กนกวลี

6311050024 นางสาว อินทิพร ศรีนวล

6311050025 นางสาว ธัญพร วันธิกุล

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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หน่วยงาน  :  11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6311050026 นางสาว อุมาพร น้อยฉวี

6311050027 นางสาว อุมาพร สุธนนุกูลธรรม

6311050028 นาย กิติศักด์ิ ผากากูล

6311050029 นาย อิทธิพล ฉิมพุทธา

6311050030 นางสาว กรวิภา เกยมาศ

6311050031 นางสาว ดาวเรือง ค าจุมพล

6311050032 นาย วรุตม์ นาคะเกศ

6311050033 นาย อิศเรศ นกแก้ว

6311050034 นางสาว ปนัดดา ทีดี่

6311050035 นางสาว มณกร ครองต๊ะ

6311050036 นางสาว วราภรณ์ อมรใฝ่วิกรม

6311050037 นางสาว อ าพร โฉมพรรณ

6311050038 นาย จักราวุธ ตันตยานนท์

6311050039 นาย ณัชชนล ศุกร์สิริ

6311050040 นางสาว จิณห์นิภา น่วมอนงค์

6311050041 นางสาว ศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์

6311050042 นางสาว ธัณย์จิรา พงษ์นิธิศบวร

6311050043 นางสาว อาทิตยา บุญทอง

6311050044 นางสาว ชุติมา เกิดกาหลง

6311050045 นาย ธัญญะ การะวิโก

6311050046 นางสาว วนิษา อินพรม

6311050047 นางสาว อรอนงค์ นวลมาถต์

6311050048 นางสาว ชนากานต์ ภาสวรสกุล

6311050049 นางสาว ชฎารัตน์ บรรธร

6311050050 นาง เดือนเพ็ญ เงินแพง

6311050051 นาย ปธานิน รวมสุข

6311050052 นางสาว บุญญิตา จันทร์ลอย

6311050053 นาย นันทวัฒน์ ตรีเนตร
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หน่วยงาน  :  11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ต าแหน่ง  :  05 เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6311050054 นางสาว กัสมานี หวันหมุ

6311050055 นางสาว พิชญา อรรถกรวรรธนะ

6311050056 นางสาว ปัญวลัญชญ์ เอกตาแสง

6311050057 นางสาว กาญจนา ค ามี

6311050058 นางสาว หนึ่งนุช จันทร์กุล

6311050059 นาย วัชรพงศ์ เรือนจันทร์

6311050060 นางสาว ชฎาพร ดอกแย้ม

6311050061 นาย ผดุงเกียรติ ค าสอน

6311050062 นาย พิชัย โคชารี

6311050063 นางสาว ธนาภรณ์ เคยนา

6311050064 นางสาว กชพร ปรีชานนท์

6311050065 นาย คมกฤษ ศรีเพชรส่องแสง

6311050066 นาย สุภกิจ ก าบัง

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


