
 28 สบอ.13 - 16 นิติกร / 1

หน่วยงาน  :  28 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่13 (แพร่)

ต าแหน่ง  :  16 นิตกิร จ านวน  :  136  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6328160001 นาย อภินันท์ วงศ์ประสิทธิ์

6328160002 นาง ปิยะธิดา ใจหลัก

6328160003 นางสาว ภฤศญา วงศ์วรสร

6328160004 นางสาว มณีกาญจน์ มาแก้ว

6328160005 นาย ฐปกรณ์ เสมียนเพชร

6328160006 นาย มหรรณพ อ่อนดี

6328160007 นาย ภานุวัฒน์ แจ้งสมบูรณ์

6328160008 นางสาว นลินนิภา เขียวบุตร

6328160009 นางสาว ทิพาวรรณ จ าเดิม

6328160010 นางสาว นุศรา กาศลังกา

6328160011 นางสาว มนสินี ดุลย์เภรี

6328160012 นางสาว อินทิรา แซ่โง้ว

6328160013 นางสาว สุภัสสร ราชคม

6328160014 นางสาว ธิดารัตน์ เชื้อพูล

6328160015 นางสาว กฤตยา ยอดสอน

6328160016 นาย อานันท์ หาญอาสา

6328160017 นาย อรรถวุฒิ บุญอินทร์

6328160018 นางสาว พิมลภรณ์ แข่งขัน

6328160019 นางสาว กานต์พิชชา พุม่ศรี

6328160020 นาย กิตติคุณ กันสิงห์

6328160021 นางสาว ปิยพร ดอนสมหมาย

6328160022 นางสาว ธีมนาถ ตรีปิยรัตน์

6328160023 นางสาว ปรียาภรณ์ พุทธา

6328160024 นาย กฤตกร หนูนิล

6328160025 นาย ณัฐพัชร์ ใจศิริ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6328160026 นาย ธนาภัส แสงศรีจันทร์

6328160027 นางสาว ธิดารัตน์ ริยาพันธ์

6328160028 นางสาว สุดารัตน์ ขัดหย่อม

6328160029 นาย ปรมินทร์ ธนะรัชต์อัศวกุล

6328160030 นาย สันติชน ปัดชา

6328160031 นาย ฤทธิกร พาสว่าง

6328160032 นาย โชคอ านวย ขันธ์ดวง

6328160033 นางสาว พรพิลาศ มูลทรัพย์

6328160034 นาย ทวิช บัวภา

6328160035 นางสาว ณัฐริกา วงค์สวัสด์ิ

6328160036 นาย ชิดณรงค์ วงค์ก๋องแก้ว

6328160037 นางสาว สุภารัตน์ จันทร์เจริญผล

6328160038 นางสาว รัตนาภรณ์ สงคราม

6328160039 นาย อภิรักษ์ พัวบัณฑิตกุล

6328160040 นางสาว รัชนีกร ทองค า

6328160041 นางสาว วาศิฐี โพธิท์อง

6328160042 นางสาว น้ าทิพย์ ค าผา

6328160043 นาย จาฏุพัจน์ คงวัฒน์

6328160044 นาย สุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส

6328160045 นางสาว กมลชนก พินเส้ียว

6328160046 นางสาว นวพร ภิรมย์เวศณ์สกุล

6328160047 นางสาว สิริกัญญา ฝายถิ่น

6328160048 นาย ณพธีรเอก สีดา

6328160049 นาย ภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล

6328160050 นางสาว จุฑามาศ ค้ าจุน

6328160051 นาย จักรกฤษณ์ ศิริยุทธแสนยากร

6328160052 นาย ณัฐศิลป์ บัวคง

6328160053 นางสาว ชลิตา เมฆกวาว
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6328160054 นาย ณฤทัศน์ ศรีตะระโส

6328160055 นาย ไพสิฐ ใจเร็ว

6328160056 นาย ก าธร ภูสุ่วรรณ

6328160057 นาย ปิน่พงศ์ พานิชสุนทร

6328160058 นางสาว พิชชาภัสส์ วงค์ถามาตย์

6328160059 นางสาว ฐิติรัตน์ โรจนแสงชัย

6328160060 นาย ศิริศักด์ิ เจตสิริโรจน์

6328160061 นาย พิชัย น้ ากระจาย

6328160062 ว่าที ่ร.ต.หญิง กนกวรรณ อาจทะตัน

6328160063 นาย พงษ์สิทธิ์ กันสา

6328160064 นาย ภานุพงศ์ อุทธิยา ภานุพงศ์ อุทธิยา

6328160065 นางสาว ธนวรา รัตนะ

6328160066 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปรารถนา บุตรน้ าเพชร

6328160067 นาย มังครัช ทองภูธรณ์

6328160068 นางสาว กัญญาณัฐ อภิบาลศรี

6328160069 นางสาว รวีวรรณ สุวรรณโณ

6328160070 นางสาว อมรรัตน์ กองแก้ว

6328160071 นางสาว ปรวตรี สอนเพ็ง

6328160072 นางสาว พิชญาพร เมืองขวา

6328160073 ว่าที ่ร.ท. กนกพล บุญเมือง

6328160074 นางสาว นพักตร์ษร พรมพิทักษ์

6328160075 นางสาว วีรญา เหล่าเจริญ

6328160076 นาย พชรวัฒน์ แก้วรักถา

6328160077 นาย ทวีศักด์ิ ดิลกลาภ

6328160078 นางสาว ซานวาลา สุกุล

6328160079 นางสาว ปฐมา กันกา

6328160080 นางสาว กาญจนาพร ผิวสุวรรณ

6328160081 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บริคุต



 28 สบอ.13 - 16 นิติกร / 4

หน่วยงาน  :  28 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่13 (แพร่)

ต าแหน่ง  :  16 นิตกิร จ านวน  :  136  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6328160082 นางสาว ณัฐนิชา ศรีอนันต์

6328160083 นาย ทัตสึยะ กัณฑาบุญ

6328160084 นางสาว นลพรรณ นิลสวิท

6328160085 นางสาว แพรวพลอย จันทนาประเสริฐ

6328160086 นางสาว พัชรพรรณ เพียงตา

6328160087 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว

6328160088 นาย อภิชาติ สมศรี

6328160089 นางสาว ณัจฉรียาภรณ์ พิมพ์เถื่อน

6328160090 นางสาว นันทกานต์ อุ่นสกล

6328160091 นางสาว สุวิษา สุดแดน

6328160092 นางสาว ปิยะภรณ์ ขุ่ยจิ้ม

6328160093 นางสาว ชุติสรา วจนะธารา

6328160094 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจัน

6328160095 นางสาว สุธีกานต์ ไชยอามิตร

6328160096 นางสาว นวิยา ธนวโรดม

6328160097 นางสาว มุขสุดา พึง่เงิน

6328160098 นางสาว สร้อยสุดา กั้วศรี

6328160099 นาย สุทธิพงษ์ ต่อโชติ

6328160100 นางสาว ดนยา ธรรมหมื่นยอง

6328160101 นาย ละมัย วงละคร

6328160102 นางสาว กชกร ชาวระวะ

6328160103 นาย ปัญญาเมต เฉลียว

6328160104 นาย ยุทธศักด์ิ ศรีจันทร์

6328160105 นางสาว สุชาดา วงศ์ศาลา

6328160106 นาย ไพสิฐ เศษคง

6328160107 นาย ชัชวาลย์ ขจีรัมย์

6328160108 นาย สิทธิกร สุคลธา

6328160109 นางสาว จิตโสภี โพธิสาร
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6328160110 นางสาว ปิศิกานต์ ชมภูน้อย

6328160111 นางสาว สิริยา ภูตาสืบ

6328160112 นาย วรัท คุปต์สินชัย

6328160113 นาย สราวุธ อาจค าพัน

6328160114 นาย กรรณ ธนะวงศ์

6328160115 นางสาว ศุลีพร ประมวลนิเวศ

6328160116 นางสาว ดวงนภา นันตาแสง

6328160117 นาย สมบัติ ยัญนะ

6328160118 นาย สุรชัย ไชยนาน

6328160119 นาย ทศพล ทองช้อย

6328160120 นาย ศรายุทธ ก๋วยข้าว

6328160121 นาย อนันต์ แก้วขวัญ

6328160122 นาย จันทร์เพ็ง ขุนพิบาล

6328160123 นาย เถลิงชัย ไชยค ามี

6328160124 นาย ชนแดน เจนรุ่งโรจน์

6328160125 นางสาว ประภากร ไชยยะ

6328160126 นางสาว วริศรา ถิ่นจะนะ

6328160127 นาย ไทราษฎร์ เสนขวัญแก้ว

6328160128 นาย สุกฤษฏิ์ กฤชไพริน

6328160129 นาย วสันต์ มณีวงษ์

6328160130 นางสาว ภาวิณี วรรณะพบ

6328160131 ส.ท. อนุชา ไชยค ามิ่ง

6328160132 นางสาว จิตติกาญน์ ทองค า

6328160133 นางสาว พรพิมล พิลึก

6328160134 นาย กฤตภาส พรหมพฤกษ์

6328160135 นางสาว ขนิษฐา จันทเมธิ

6328160136 นางสาว วันดี ส่าปร่ามู

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


