
 15 สบอ.2 - 15 นักวชิาการปา่ไม้ / 1

หน่วยงาน  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  68  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6315150001 นางสาว ศศิธร อาจเอื้อม

6315150002 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐวุฒิ วรรณา

6315150003 นาย อภิวัฒน์ แก้วมุงคุณ

6315150004 นางสาว สุทธิจ์ีรา ไชยชนะ

6315150005 นางสาว เมลิสา สว่างวงค์

6315150006 นาย สุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา

6315150007 นางสาว ภัทริยา โสนาคา

6315150008 นางสาว กนกพร รัตนารี

6315150009 นางสาว ชนัดดา เกงชัยภูมิ

6315150010 นาย ธนวัฒน์ กิติเวชโภคาวัฒน์

6315150011 นางสาว สโรชยา นพภาลัย

6315150012 นางสาว ชณัฐชา บัวศรีจันทร์

6315150013 นางสาว อรณิชา สุวรรณวาทิน

6315150014 นางสาว นพมาศ โตสมบูรณ์

6315150015 นางสาว สาริกา แก่นคําเป๊ก

6315150016 นางสาว วิลาสินี แผนวิเชียร

6315150017 นางสาว เพ็ญประภา อิ่มโอษฐ์

6315150018 นางสาว พัชรพร ขาวสุวรรณ

6315150019 นางสาว ปิยะกมล ยิ่งภิญโญ

6315150020 นาย กิตติธัช สารปรัง

6315150021 นาย วิชาญ บุญธรรม

6315150022 นางสาว สุรีรัตน์ สุขลาภ

6315150023 นางสาว กานติมา อ่อนทรัพย์

6315150024 นางสาว จิตต์มาศ ถินทิพย์

6315150025 นางสาว สมปอง ป๎นปี

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  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  68  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6315150026 นาย วศิน หนวดพรม

6315150027 นางสาว เบญจวรรณ มณีรัตนสุวรรณ

6315150028 นาย ยศบดินทร์ จันทร์แก้ว

6315150029 นางสาว อังคณา ทองคํา

6315150030 นางสาว สุภัทรดา ไชยชะนะ

6315150031 นางสาว นฤภัทร สงอุปการ

6315150032 นาย ณัฐพงศ์ ต้อยปาน

6315150033 นาย กฤตภพ ติงสาโรจน์

6315150034 นาย ศรศิลป์ จันทร์เเดง

6315150035 นางสาว รสกร หงษ์ทอง

6315150036 นาย พงษ์วิสุทธิ์ อินทรชิต

6315150037 นางสาว เมทินี ศรีแจ่มดี

6315150038 นางสาว สุรีย์ ศรีปฐมกุล

6315150039 นาย พงศธร นิลพันธ์

6315150040 นางสาว กิติมา ขวัญม่วง

6315150041 นาย ปวัฒน์ชัย พรหมเมศร

6315150042 นางสาว กรกมล สว่างเนตร

6315150043 นาย ฉมา นวลศรี

6315150044 นางสาว จิรนุช ทิพยางกูร

6315150045 นางสาว บงกชรัตน์ ภัทรมนัส

6315150046 นางสาว ณัฐชา พราหมชม

6315150047 นางสาว ป๎ณฑารีย์ จันทร์พุม่

6315150048 นางสาว จุฑารัตน์ ผลทอง

6315150049 นางสาว ภานุมาศ เสาร์สุรินทร์ ภานุมาศ เสาร์สุรินทร์

6315150050 นาย ณัฐทนัน สายต้ังใจ

6315150051 นางสาว หยาดพิรุณ ช่างนาค

6315150052 นางสาว สาลิณี บุญชัยมิ่ง

6315150053 นางสาว กนกภรณ์ แก้วสง
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หน่วยงาน  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  68  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6315150054 นางสาว ปิยะมาศ พินิจกุล

6315150055 นางสาว เบญจวรรณ มีอํานาจ

6315150056 นางสาว มุทิตา ช่างเหล็ก

6315150057 นาย ภาณุพงศ์ ส่งกล่ิน

6315150058 นางสาว พิชชาภา สืบสาย

6315150059 นางสาว พรลัดดา ชัยทอง

6315150060 นางสาว จิราวรรณ สาคร

6315150061 นางสาว ศิโรรัตน์ ขุนทอง

6315150062 นางสาว วนาศร อับดุลเลาะ

6315150063 นางสาว ณัฐณิชา คงหอม

6315150064 นางสาว ชลดา อภิบาลวรกุลชัย

6315150065 นางสาว ธัญวรรณ ภูม่าลี

6315150066 นางสาว ปทิตตา วิภาสธวัช

6315150067 นางสาว พิมพ์มาดา นัดดาพรหม

6315150068 นางสาว อติกานต์ บูรณะจันทร์

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



 18 สบอ.4 - 15 นักวชิาการปา่ไม้ / 4

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6318150001 นาย เทพทัต จันมัด

6318150002 นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณรัตน์

6318150003 นาย กฤษณะ ถือแก้ว

6318150004 นางสาว ธัญสุดา ดาวเรียงกัน

6318150005 นางสาว ชฎาพร แก้วกัลยา

6318150006 นาย ประเสริฐ จินดา

6318150007 นางสาว วราลี ศรีเกื้อ

6318150008 ว่าที ่ร.ต. บอย บุตรพรม

6318150009 นางสาว วิภาวี หุน้เหีย้ง

6318150010 นางสาว จุฑามาศ ครุฑศึก

6318150011 นาย ฉลอง ทองสงฆ์

6318150012 นางสาว อริญาภรณ์ ทองแพ

6318150013 นาย ธนกฤต บุญเกิด

6318150014 นางสาว ทยิดา ถิ่นเขาต่อ

6318150015 นางสาว โสรญา โยมแตง

6318150016 นางสาว จิราวรรณ ทองเจิม

6318150017 นางสาว กนกวรรณ โจ้งทอง

6318150018 นาย ตติยวัท หอยนกคง

6318150019 นางสาว จิรัญญา พิศาลสัมพันธ์

6318150020 ส.อ.หญิง ชิดชนก ไชยชิต

6318150021 ว่าทีร้่อยตรี วรศักด์ิ เต้งชู

6318150022 นาย เอกรินทร์ สังข์ทอง

6318150023 นาย สุพัฒธนพล สุขแดง

6318150024 นาย รัชตะ พูลจันทร์

6318150025 นางสาว รุ่งทิวา ราชวงศ์

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  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318150026 นางสาว พรรษพร มานะจงประเสริฐ

6318150027 นาย วราวิทย์ จิตรัว

6318150028 นางสาว วารุณี นิลนาค

6318150029 นางสาว กัญชลิกา แก้วนุ่น

6318150030 นางสาว วาริน พูลแสง

6318150031 นาย ณัฐกานต์ ทองด้วง

6318150032 นางสาว อัจฉราพร คงพันธ์

6318150033 นางสาว กนกวรรณ เขียวจันทร์

6318150034 นางสาว พัชรี เพ็ชรดวง

6318150035 นาย ไชยวัฒน์ ดําพอรู้

6318150036 นางสาว วัชราพร ป๎ญญาทอง

6318150037 นาย ทีรทัศน์ อยู่เจริญ

6318150038 นางสาว นิติภรณ์ จาติญานิติ

6318150039 นางสาว ญาณวัฒนา บุญเกล้ียง

6318150040 ว่าทีร้่อยตรี จตุพล ดําเนียม

6318150041 นาย วศิน ฉิวน้อย

6318150042 นาย นฤเบศร์ เภอรักษ์

6318150043 นางสาว เพียงทิพย์ หนูทัด

6318150044 นางสาว อารยา สุขด้วง

6318150045 นางสาว จิรัชญา ขุนเสถียร

6318150046 นางสาว รัชนีกร สมสู่

6318150047 นางสาว กชกร อัญชลิสังกาศ

6318150048 นางสาว กนกนิภา ประพรหม

6318150049 นางสาว มณีรัตน์ วงค์เวียน

6318150050 นางสาว กตัญชลี เสือทอง

6318150051 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองเหล็ก

6318150052 นางสาว รัชดาพร แวววงษ์

6318150053 นาย เอกวุฒิ หมวดจันทร์
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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318150054 นาย อุดมศักด์ิ ทองป๎สโน

6318150055 นาย กฤษณ์ อินทร์ทิพย์

6318150056 นาย ชนินทร์ ผลพฤกษ์

6318150057 นางสาว ติมา จันทร์มัด

6318150058 นางสาว ทิพนาถ รอดกิจ

6318150059 นางสาว นุสรา สําเนียงก้อง

6318150060 นางสาว ศิรดา ปานเจิม

6318150061 นาย ศราวุธ แก้วเกิด

6318150062 นาย ชัยวัฒน์ ฉิมสกุล

6318150063 นางสาว นวพร ใหม่พุม่

6318150064 นางสาว ชญานิศ จันทร์น้อย

6318150065 นาย สถาปนา ไชยศร

6318150066 นาย วิศรุุต ประยูุรหงษ์

6318150067 นางสาว อลิตา บุญชูวงศ์

6318150068 นาย ซานูดิน มะยูโซ๊ะ

6318150069 นาย ธนชัย จระกุล

6318150070 นาย พิพัฒ วาทีรักษ์

6318150071 นางสาว จุฑามาศ คงคืน

6318150072 นางสาว สุพิชญา บัวแก้ว

6318150073 นางสาว กชกร สุขเอี่ยม

6318150074 นาย จักรภัทร ภักดีสว่าง

6318150075 นาย รณรณก ทองนวล

6318150076 นาย มฆวัตว์ อาตม์สกุล

6318150077 นาย กฤษดาพัณ เสริฐศรี

6318150078 นางสาว จารุวรรณ ศรีแก้ว

6318150079 นางสาว ศวิตา พัทฉายา

6318150080 นาง ป๎ฐธิชา สอนคง

6318150081 นาย ศักย์ศรณ์ จันทร์เกตุ



 18 สบอ.4 - 15 นักวชิาการปา่ไม้ / 7

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318150082 นาย กิตติศักด์ิ เพชรเกล้ียง

6318150083 นางสาว วนิดา ชนาชน

6318150084 นางสาว ขวัญจิตร สงแก้ว

6318150085 นางสาว ภาสุรภัค ขวัญพรหม

6318150086 นางสาว จริยา นิลสุวรรณ

6318150087 นาย แสงสุรี อารีพล

6318150088 นางสาว ธนาพร ถาวร

6318150089 นาย ฤทธิพงศ์ รักษา

6318150090 นาย ปุณยวัจน์ มีสมคิด

6318150091 นาย พชร บุญบริบาล

6318150092 นาย ณัฐพงษ์ อนุรักษ์วิริยะกุล

6318150093 นาย สมศักด์ิ จินดาย้อย

6318150094 นางสาว อุรารัตน์ ศรีสุขโชติ

6318150095 นางสาว เกศนี พุทธกูล

6318150096 นางสาว กันติยา รุ่งเรือง

6318150097 นางสาว มัสลิน ดํานิล

6318150098 นางสาว วรพิชชา พลสุวรรณ

6318150099 นาย ศักรินทร์ รักไทย

6318150100 นางสาว พนิตา เศษคง

6318150101 นางสาว ปรียาภรณ์ เสนเอียด

6318150102 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ล้ิมมงคล

6318150103 นางสาว กาญจนา พิชนนาค

6318150104 นางสาว จิดาภา ทองช่วย

6318150105 นางสาว สิวนันท์ คงกอบสม

6318150106 นาย ภูริณัฐ พงษ์สุวรรณ

6318150107 นาย กรกฎ สุขฤกษ์

6318150108 นาย นลิน ชูเมือง

6318150109 นาย ขจรศักด์ิ กล่ินจรุง
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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318150110 นางสาว เบญจมาศ เพ็ชรแก้ว

6318150111 นางสาว จริยาวดี ทวยชน

6318150112 นางสาว วิกาญดา สงนุ่ม

6318150113 นาย ศุภณัฐ วันเพ็ง

6318150114 นางสาว ศศิธร จันทวัง

6318150115 นางสาว จุไรรัตน์ นุชสุภาพ

6318150116 นางสาว กรกช อภิชนังกูร

6318150117 นางสาว พรนิภา ชินรัมย์

6318150118 นางสาว ณัฐจารวี ศิริรัตนพงษ์

6318150119 นางสาว อุมาพร ศรีเทพ

6318150120 นางสาว ผกาวรรณ จันทร์ช่วง

6318150121 นาย วันชัย ดีศิริ

6318150122 นางสาว จันทวรรณ ณ นคร

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  86  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6322150001 นาย พชร วรรณศุภ

6322150002 นาย เจษฎา จันทร์รอด

6322150003 นางสาว ณาตยาพร พงษ์ไพโรจน์

6322150004 นางสาว เบญญา วระไวย์

6322150005 นางสาว อัญชิสา ศรีวรรณ

6322150006 นางสาว จุฑามาศ ประจําถิ่น

6322150007 นาย หิรัญ พรหมสาขา ณ สกลนคร

6322150008 นางสาว วรุณศิริ อุตรมาตย์

6322150009 นาย อนิรุต พลฤทธิ์

6322150010 นางสาว อรุโณทัย ต่อศรี

6322150011 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ชานุมาศ จันทรประทักษ์

6322150012 นาย อภิวัฒน์ วันไธสง

6322150013 นางสาว นุชจรี ขวัญกล้า

6322150014 นางสาว วิจิตรา จําปาวงษ์

6322150015 นางสาว อารีรัตน์ ยวงทอง

6322150016 นางสาว ธนิษฐา ทีดี่

6322150017 นางสาว ธัญพร บุญวรรโณ

6322150018 นางสาว ศรัญญา ดํารงโภคภัณฑ์

6322150019 นาย ธรรมยุทธ ธงประชา

6322150020 นาย วุฒิศักด์ิ คุ้มหมู่

6322150021 นางสาว พัชรินทร์ ปีติวัฒนาชัย

6322150022 นางสาว สุชาดา บุตรชารี

6322150023 นางสาว พรพิมล ขับสนิท

6322150024 นางสาว กนกพร โสนโสก

6322150025 นางสาว โชษิตา ชุยลุย

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  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  86  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6322150026 นางสาว นาตาชา กลํ่าฮุ้ย

6322150027 นางสาว ศศิธร ศิริพิน

6322150028 นางสาว สมิตานัน ลาขุมเหล็ก

6322150029 นาย โสฬส สุขขี

6322150030 นาย วิชัย ชิลพัฒน์

6322150031 นางสาว อนัญญา กรกิ่ง

6322150032 นาย ดนัย พรหมสุขันธ์

6322150033 นาย ป่าเหนือ ชีวะธรรม

6322150034 นาย ณัฐเกียรติ ผดุงกมล

6322150035 นางสาว คนึงนิตย์ เพชรประกอบ

6322150036 นาย วสุรัตน์ ถือธรรม

6322150037 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีวิเศษ

6322150038 นางสาว รติมา ลักษณะมาพันธ์

6322150039 นาย วุฒิพงษ์ ชาวแสน

6322150040 นางสาว ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ

6322150041 นางสาว เบญจวรรณ ราชมั่ง

6322150042 นางสาว ณัฏฐนิช ประยูรพิทักษ์

6322150043 นาย สุรวัชร พันธเสน

6322150044 นางสาว ทิพากร ประทีปสุวรรณ์

6322150045 นางสาว ปทิตตา หลวงกิจจา

6322150046 นางสาว ญาสุมินทร์ สมศรี

6322150047 นางสาว สุรีย์พร สีชุมแสง

6322150048 นางสาว สิรินุช สังข์ทอง

6322150049 นางสาว วิรัญดา พลแก้ว

6322150050 นาย วุฒิจิรัชย์ ทองบ่อ

6322150051 นางสาว นิลาวัณย์ ดีสันเทียะ

6322150052 นาย กมลพัฒน์ เจริญวงศ์

6322150053 นาย วิสุทธิศั์กด์ิ มณีธรรม
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หน่วยงาน  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  86  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6322150054 นางสาว ศุทธินี พลสูงเนิน

6322150055 นางสาว พิชชาภา ควรรู้

6322150056 นาย พงษ์ศธร กองวงศ์

6322150057 นาย อนุพนธ์ เหล่าภักดี

6322150058 ว่าที ่ร.ต.หญิง นุสบา ไหมเงิน

6322150059 นางสาว เกศริน อินวันนา

6322150060 นางสาว สิริกาญจน์ นาคบัณฑิตย์

6322150061 นาย ธีราวัชร แหวนทอง

6322150062 นาย พันธมิตร วงศ์อุดมศิลป์

6322150063 นาย สมิทธิ์ ภิญโญ

6322150064 นางสาว ไพลิน จันทะมาตร

6322150065 นาย นราธิป เมฆสุวรรณ

6322150066 นางสาว รัตติกาล ไวมาตย์

6322150067 นาย อดุลย์ อุ่นวิเชียร

6322150068 นางสาว ศิรินภา อาญาเมือง

6322150069 นางสาว รัตนาวี มนตรีโพธิ์

6322150070 นางสาว จิณห์จุฑา ดวงพิมพ์

6322150071 นางสาว สุภาพร ศรีเสมอ

6322150072 นางสาว ชลธิชา บุญประเสริฐ

6322150073 นาย เจษฎา เนตรวาณิช

6322150074 นางสาว พนิตสุภา บัง้ทอง

6322150075 นาย ภัทรภณ คงไทย

6322150076 นางสาว โชติรส หาญสุริย์

6322150077 นางสาว ปิยะธิดา คนชาญ

6322150078 ว่าทีร้่อยตรี เกียรติศักด์ิ บุญเดช

6322150079 นางสาว ศณิชา ลิเครือ

6322150080 นางสาว ปภิชยา สุวรรณมาลี

6322150081 นางสาว จุฬารัตน์ อามาตย์ทัศน์
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หน่วยงาน  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  86  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6322150082 นาย วทัญํู ดีขุนทด

6322150083 นาย ภูมิพัฒน์ จันทร์เพียร

6322150084 นางสาว เนาวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว

6322150085 นางสาว โสรญา อินทร์เขียว

6322150086 นางสาว ปรียณัฐ หน้าขาว

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  45  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6324150001 นางสาว นิชาภา อ้วนเต็ม

6324150002 นางสาว กุลวดี สถิรรัตน์

6324150003 นางสาว สมฤทัย เงางาม

6324150004 นาย สุทธิชาติ พงศ์ทัศนะธาดา

6324150005 นางสาว ภัทรณิญ สนธิเณร

6324150006 นางสาว ศิริวรรณ กันภัย

6324150007 นาย มงคลพิพัฒน์ รุ่งฉัตร

6324150008 นางสาว ปรียารัตน์ สุวรรณดี

6324150009 นางสาว กมลรัตน์ พลพวก

6324150010 นางสาว ณัฎฉรียา ขันเงิน

6324150011 นางสาว เกศรา ไชยสําแดง

6324150012 นางสาว ธนาภรณ์ เฮียงโฮม

6324150013 นาย ชัยวัฒน์ บุญสูง

6324150014 นางสาว สิริกัลยา สุวะรักษ์

6324150015 นาย มณูศักด์ิ ภักดีบาง

6324150016 นางสาว ขวัญชนก อ่อนน้อย

6324150017 นางสาว วรรณวิไล นามวงศ์

6324150018 นางสาว ศศิพรรณ จันศรีคง

6324150019 นางสาว สาวินี ขันธมูล

6324150020 นาย ประดิษฐ์ หายะคุณ

6324150021 นางสาว พัชริญา สิงห์เสนา

6324150022 นางสาว พรนภา อภิหิรัญตระกูล

6324150023 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ

6324150024 นาย กฤษฎา จันทร์พวง

6324150025 นางสาว นฤมล คลายคล่ี

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  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  45  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6324150026 นาย นิยม ก้านอินทร์

6324150027 นาย ณัฐพงศ์ เส้นคราม

6324150028 นางสาว เยาวดี วันเพ็ญ

6324150029 นางสาว ณัฐสุดา สุทธิบริบาล

6324150030 นาย ภาคภูมิ นาขะมิ้น

6324150031 นางสาว พลอยทับทิม ประชารุง

6324150032 นาย จิรายุทธ สิทธิศักด์ิ

6324150033 นางสาว กระถิน รัตนพลแสน

6324150034 นางสาว พรมณี สมปาน

6324150035 นาย พสุธร เพชรไพร

6324150036 นางสาว รุ่งนภา กันทา

6324150037 นางสาว พัชราภรณ์ วิระศักด์ิ

6324150038 นาย วรัญํู นนทศิริ

6324150039 นาย ณัฐวัฒน์ วิริยะสุชน

6324150040 นางสาว ธัญญศิริ นนทะวงษ์

6324150041 นางสาว สุพรรณนิกา สาสิงห์

6324150042 นางสาว ธิดารัตน์ เปล่ียนแปลงดี

6324150043 นางสาว สุชัญญา ศรีลาศักด์ิ

6324150044 นางสาว สุภิญญา ฉายถวิล

6324150045 นาย ปรมี ประสานดี

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  107  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6326150001 นาย ปรีดิภัทร พันโน

6326150002 นางสาว รัตนาวลี ศรีนารางค์

6326150003 นาย ภาคภูมิ ศรีกระจิบ

6326150004 นาย ปกครอง ธรรมสรางกูร

6326150005 นาย วิจิตร เขตเนาว์อนุรักษ์

6326150006 นางสาว กนกวรรณ คุณวัฒน์

6326150007 นางสาว นภัสสร นาคสังข์

6326150008 นางสาว ณัฐพร คดง้วน

6326150009 นาย กฤษณะ คํ่าคูณ

6326150010 นาย อภิชาต สมยศ

6326150011 นางสาว ลลิตา จาดฤทธิ์

6326150012 นางสาว ศุภสุตา บุญญพันธุ์

6326150013 นางสาว อรอนงค์ วงศ์จันทร์

6326150014 นางสาว อารียา ธารีศักด์ิ

6326150015 นาย ตรีวิทย์ รุ่งเรือง

6326150016 นางสาว นิรามล พรมสะวะนา

6326150017 นางสาว มลพิสุทธิ์ แสนสุข

6326150018 นางสาว กาญจนา โปร่งปรีชา

6326150019 นางสาว ดาริณี จันด้วง

6326150020 นาย ภาคภูมิ มะเกิ๋น

6326150021 นางสาว เกศสุดารัตน์ หลักคํา

6326150022 นาย พสิษฐ์ วิเศษประสิทธิ์

6326150023 นางสาว ปรัชญา ศิรินวล

6326150024 นางสาว นิติยาพร ฉายพุดซา

6326150025 นางสาว วิภารัตน์ ประสพไทย

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  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  107  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326150026 นางสาว ปวริศา ม่วงทอง

6326150027 นาย วรินทร ค้อทอง

6326150028 นางสาว เพ็ญพกา ยาโพธิ์

6326150029 นางสาว ขนิษฐา บุญแก้ว

6326150030 นางสาว สิริยา โสคําแก้ว

6326150031 นาย จักรกฤษณ์ ทองแห้ว

6326150032 นางสาว บุณยาพร แก้วถึง

6326150033 นางสาว วิภาวี แสงพุม่พงษ์

6326150034 นาย ชิดณรงค์ เพียงตา

6326150035 นางสาว พัชราพร โฆสิต

6326150036 นางสาว จุฑามาศ นนทะภักด์ิ

6326150037 นาย รัฐศักด์ิ โสมคํา

6326150038 นางสาว ฐิติมา จิ๋วจันทร์

6326150039 นางสาว ชรินรัตน์ นาคเกตุ

6326150040 นาย จิรายุ เผือกกล่อม

6326150041 นาย ธนพล บํารุงศรี

6326150042 นางสาว อุไรวรรณ จันทวงศ์

6326150043 นางสาว ชลธิชา คนมาก

6326150044 นาย วัชรพล อินทร์แป้น

6326150045 นางสาว วัชรินทร์ ประสาทศรี

6326150046 นาย ฐานวุฒิ พรายสังข์

6326150047 นางสาว วรรณิภาพร มูลฟู

6326150048 นางสาว ณัฐกานต์ ช่วยเมือง

6326150049 นาย วรัญํู ทองชํานาญ

6326150050 นางสาว ปิยะภรณ์ ดอนพิมพ์ไพร

6326150051 นาย พงศกร สีดารักษ์

6326150052 นาย สิรวิชญ์ พุม่พิศ

6326150053 นาย รัฐกฤต ต้องเตือนตน
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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  107  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326150054 นาย ณรงค์กฤตย์ ศิลกุล

6326150055 นาย จิรเมธ ม่วงแก้ว

6326150056 นางสาว พรพิมล คงเฉลิม

6326150057 นาย ภัทรดนัย แตงอ่อน

6326150058 นาย พิษณุพงศ์ จันทร์ธง

6326150059 นางสาว รัชนีพร ทับทองหลาง

6326150060 นาย จักรพงษ์ สังข์เงิน

6326150061 นาย นิสิต นนท์คลัง

6326150062 นาย พันธวิศ งอยภูธร

6326150063 นาย กฤตภัทร์ เหลือชั่ง

6326150064 นาย ภัควีร์ วรรณกุล

6326150065 นางสาว นัฎศิมา ทองยิ่ง

6326150066 นางสาว ณภัทร อยู่บู่

6326150067 นาย ธีระภัทร ตราชู

6326150068 นาย จีรวัฒน์ บัวพงษ์

6326150069 นาย จิรายุส แหยมรักชาติ

6326150070 นาย อนุรักษ์ สายแก้ว

6326150071 นางสาว เพียงรวี พลอยวิเลิศ

6326150072 นาย ทศพล แสงสันต์

6326150073 นางสาว ฐิติมา สาธุกาญ

6326150074 นาย เตชสิทธิ์ คณหาร

6326150075 นางสาว สุวรรณา ป๎น้นาค

6326150076 นางสาว พลอยไพลิน วังคีรี

6326150077 ว่าที ่ร.ต.หญิง มุกดา จันทะคุณ

6326150078 นางสาว กานต์พิชชา เทียนทอง

6326150079 นางสาว ระวี จันสา

6326150080 นาย ปิยวัฒน์ เอี่ยมสอาด

6326150081 นางสาว กนกวรรณ สังข์ส้ม
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หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326150082 นางสาว ทิพยรัตน์ อาบรัมย์

6326150083 นาย เอกชัย ธัญลักษณ์พนา

6326150084 นางสาว สุพรรษา รอดคงไร

6326150085 นาย ณัฎฐกร มาเกิด

6326150086 นาย กริชนรินทร์ อินสัญจร

6326150087 นาย ศักด์ินรินทร์ อินปา

6326150088 นางสาว อมีณา ดีโพธิรั์มย์

6326150089 นางสาว จตุพร โกฎค้างพลู

6326150090 นางสาว ป๎ทมา เกตุเขียว

6326150091 นางสาว นัฐริการ์ พ่วงกองนะ

6326150092 นางสาว ปวีณา ทองอ้ม

6326150093 นาย นฤนาท รัตนะ

6326150094 นางสาว นิศาภรณ์ บุตรมงคล

6326150095 นาย นันทวัฒน์ ใยดํา

6326150096 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรสีงาม

6326150097 นางสาว เพ็ญนภา กุลาชัย

6326150098 นาย วีระยุธ ขยันชม

6326150099 นางสาว บุศญา ล่ันทมทอง

6326150100 นางสาว วราภรณ์ คงเฉลิม

6326150101 นางสาว นิตญา โพธิศ์รี

6326150102 นางสาว วรรณิภา เชาวน์วิเชียร

6326150103 นางสาว พัศธนัญญา รินแก้ว

6326150104 นางสาว อนุศรา เกตุเอี่ยม

6326150105 นางสาว อังคณา โฉมชัย

6326150106 นางสาว กรรณิการ์ จ่าจําเริญ

6326150107 นางสาว อลญา ชิวเชนโก้

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  31 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่15 (เชยีงราย)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  93  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6331150001 นาย ภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง

6331150002 นางสาว จีรพรรณ พลซา

6331150003 นาย เวทิศ ไชยมงคล

6331150004 นาย ณัฐพันธุ์ มโนชัย

6331150005 นางสาว ผกามาศ น้องดี

6331150006 นาย สรายุทธ แก้วเสน

6331150007 นางสาว วาสนา ป๎ญญาแก้ว

6331150008 นาย ธีราวัฒน์ อุดทาคํา

6331150009 นางสาว สินีนาถ รัตนพฤกษ์

6331150010 นางสาว กัณฐมณี อินญาวิเลิศ

6331150011 นางสาว กมลวรรณ อมแก้ว

6331150012 นางสาว ณัฐศิริ ดนตรี

6331150013 นางสาว กรวิไล วงค์ยศ

6331150014 นางสาว จุฑามาศ ศรีคงรักษ์

6331150015 นางสาว พนิตต์นาฏ กังหัน

6331150016 นาย สัมฤทธิ์ กิติมา

6331150017 นาย นฤดล บุญทา

6331150018 นาย ศิรชัช ธนะป๎ด

6331150019 นาย ภาคภูมิ ชุ่มใจ๋

6331150020 นางสาว รัตนาพันธุ์ แก้วกันทา

6331150021 นางสาว ชัชฎาพร สุวรรณ์

6331150022 นางสาว สาวิตรี มังคลาด

6331150023 นาย ปานสิน ปวงรังษี

6331150024 นาย ทรงพล ชัยมงคล

6331150025 นาย ยุทธนา เถิงล้อม

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 31 สบอ.15 - 15 นักวชิาการปา่ไม้ / 20

หน่วยงาน  :  31 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่15 (เชยีงราย)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  93  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6331150026 นาย ทินภัทร จารุธานิยานนท์

6331150027 นางสาว เบญญาณี วงศ์เคียน

6331150028 นาย เรืองศิลป์ กิจพิทักษ์

6331150029 นางสาว อําไพ แสงหนุ่ม

6331150030 นาย วัชรพล เรืองกล่ิน

6331150031 นาย ไวภพ ควรแจ่มดี

6331150032 นางสาว รวิชา เขียวสอาด

6331150033 ว่าทีร้่อยตรี เกียรติศักด์ิ สาคร

6331150034 นาย ปรัตถกร คางคํา

6331150035 นางสาว วรัญญา เกิดเพิม่

6331150036 ว่าทีร่.ต. เจษฎา บุญจันทร์

6331150037 นางสาว ศกลวรรณ ใจซ่ือ

6331150038 นางสาว กรวรรณ พรมจักร์

6331150039 นางสาว วันทนา ปงยานะ

6331150040 นาย ไพรสัณฑ์ รักยงค์

6331150041 นาย จักรี มีแลบ

6331150042 นางสาว ภัณฑิญา อุตสาห์

6331150043 นาย ศรศิลป์ โต่นวุธ

6331150044 นาย ธนวัตน์ สมทะนะ

6331150045 นางสาว กฤชญา แมะบ้าน

6331150046 นางสาว วรวีร์ วงศ์ชัย

6331150047 นางสาว โสภาวรรณ วินทะวุธ

6331150048 นาย บุญฤทธิ์ สมบูรณ์

6331150049 นางสาว ณัทฐ์นันทมนต์ สิงห์คํา

6331150050 นาย ธนพล จันทร์คํา

6331150051 นางสาว ตวงทิพย์ สิทธานัน

6331150052 นาย วิทวัช ป๎น๋เกี๋ยง

6331150053 นาย ชยรพ สอนดี
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หน่วยงาน  :  31 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่15 (เชยีงราย)

ต าแหน่ง  :  15 นักวิชาการป่าไม้ จ านวน  :  93  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6331150054 นางสาว ขนิษฐา ศิลาทอง

6331150055 นาย ณัฐพงศ์ จันทนะ

6331150056 นาย วุฒิศาสตร์ ราชคม

6331150057 นาย วีรกุล บุญทา

6331150058 นางสาว ฐิติมา มาท้าว

6331150059 นางสาว เครือฟ้า อุดคําเทีย่ง

6331150060 นางสาว วิภาดา พลซา

6331150061 นาย จีรศักด์ิ ปอกอ้าย

6331150062 นางสาว พิชนัน สุวรรณพงศ์

6331150063 นางสาว ลลิตา ไชยโชค

6331150064 นาย เจษฎา ไชยยานันตา

6331150065 นาย อินทัช เป็งอินตา

6331150066 นางสาว นภาพร ชุมไพร

6331150067 นาย พงศธร กลางสุวรรณ

6331150068 นางสาว เบญจวรรณ พะจาง

6331150069 นาย ธิติสรณ์ ปาต๊ะ

6331150070 นาย จักรกริช ไชยศรี

6331150071 นาย ณัฐนันท์ น้อยมุ้ง

6331150072 นางสาว จิรวรรณ ชูทอง

6331150073 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ปอกอ้าย

6331150074 นาย นายชัยวัฒน์ งามรัชดาพันธ์

6331150075 นางสาว รังสิมา เสริมพานิช

6331150076 นางสาว อัจฉรา เขื่อนเพชร

6331150077 นาย คุณาวุธ บุตรดี

6331150078 นาย ธีระชัย พิทักษ์ไพรศรี

6331150079 นาย ศิวกร แซ่จ๋าว

6331150080 นาย เกริกฤิทธิ์ จินดาวงษ์

6331150081 นาย ภูวรัต ไขป๎ญญา
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เลขประจ าตวั

สอบ

6331150082 นางสาว กนิษฐา กานุมาน

6331150083 นาย มานะ เทือกคําซาว

6331150084 นางสาว เหมือนฝ๎น กันธวงค์

6331150085 นางสาว สุพิชญา จรรยาพงค์

6331150086 นางสาว อาภรณ์ เกิดเดช

6331150087 นาย สุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว

6331150088 นางสาว พิทยารัตน์ เฟือ่งฟู

6331150089 นางสาว กรณ์ระพีร เหมือนพลอย

6331150090 นาย ธวัชชัย อริยชาติสกุล

6331150091 นาย อนิรุตน์ สาระจันทร์

6331150092 นาย นันทพงศ์ สีหมาด

6331150093 นางสาว วราพรรณ เก่งแก้ว

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


