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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์
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6308170001 นางสาว จารุดารา ลังกาฟ้า

6308170002 นางสาว จุฑามาศ ศิริลาภ

6308170003 นางสาว จุฑามาศ คงดี

6308170004 นางสาว อ้อมฤดี วิเศษวุฒิ

6308170005 นางสาว กรรณิกา วงศ์ทิพย์

6308170006 นาง ดาวรุ่ง คุณรัตนสิริ

6308170007 นางสาว รุ่งรวิน ชูแช่ม

6308170008 นาย ณัฐพงษ์ เปล่ียนพลอย

6308170009 นาย ณัฐวุฒิ ไชยวงค์

6308170010 นางสาว สุดารัตน์ กลัดใจมั่น

6308170011 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ

6308170012 นาย วารุติ ศรีแก้ว

6308170013 นางสาว ปาลีรัตน์ อินทร์ประทับ

6308170014 นางสาว สุรีวรรณ์ กุดจอก

6308170015 นางสาว สุดาทิพย์ แสงแก้ว

6308170016 นางสาว กมลชนก อุทรทัย

6308170017 นางสาว เมธิกา พรหมเทศ

6308170018 นางสาว กมลรัตน์ หุนเจริญ

6308170019 นางสาว จิดาภา สุริยะโสภา

6308170020 นางสาว วรพร นิ่มศิริ

6308170021 นางสาว อทิตยา สุขเกษม

6308170022 นางสาว นิพาดา โคตรนิมิตร

6308170023 นางสาว สรินยา ต่องสู้

6308170024 นางสาว วัชราภรณ์ แซ่เดียว

6308170025 นางสาว กาญจนา ไชยยัง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6308170026 นางสาว ณิชาภัทร ล้ิมสุข

6308170027 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองสุข

6308170028 นาย วิทวัส ภูร่ะหงษ์

6308170029 นางสาว กรรณิการ์ เกษตรเสริมวิริยะ

6308170030 นางสาว จิรัชญา ราชมนตรี

6308170031 นางสาว ลัดดาวัลย์ ถนอมงาม

6308170032 นาย นวพรรษ แสงสุก

6308170033 นาย เฉลิมพล ธีระญาณจาโร

6308170034 นางสาว ณัฏฐา เกษบรรเทิง

6308170035 นางสาว อภิญญา ธัญชวานนท์

6308170036 นาย ภูทัด ชมภูวิเศษ

6308170037 นาย ทศพล อาภารุ่งสุวรรณ

6308170038 นาย ปิติพันธ์ ภักดีกุล

6308170039 นางสาว ศิริรัตน์ บุญสุวรรณ์

6308170040 นาย ศักดา นิลนารถ

6308170041 นางสาว ธนัชพร ลมัยพันธ์

6308170042 นางสาว วราภรณ์ โอภาส

6308170043 นางสาว วิมลมาศ ราชตา

6308170044 นางสาว จิราพร คําโนนม่วง

6308170045 นาย นวเทพ มั่นสมใจ

6308170046 นางสาว ปิยะธิดา ดินประโคน

6308170047 นางสาว สุรัชณา เลิศประกาย

6308170048 นางสาว ณัฐรินทร์ ทรงทองคํา

6308170049 นางสาว นงค์ประภา สาริใจ

6308170050 นางสาว กันต์ระพี สมตน

6308170051 นางสาว ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์

6308170052 นางสาว ศุภางค์ ดําละเอียด

6308170053 นางสาว สาริศา ศรีวงษ์
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6308170054 นางสาว วลัยพร ชนะชัยพิพัฒน์

6308170055 นางสาว นิพวรรณ วรรณสุข

6308170056 นาง ธัญรัศม์ สุทธิพัฒนารัตน์

6308170057 นางสาว ณัฐศิญากมน พยัคฆรั์งสี

6308170058 นางสาว ณัฐธยาวดี เทียมเมือง

6308170059 นางสาว รินรดี แสงภักดี

6308170060 นางสาว นวภรณ์ วรรณก้อน

6308170061 นางสาว ประภัสสร วรป๎ญญา

6308170062 นางสาว ณัฐนันท์ ทรัพย์เทีย่ง

6308170063 นางสาว ชญานนท์ ศรีพืน้ผล

6308170064 นาย จักรพล โตสกุลวณิช

6308170065 นาง กมลทิพย์ เอี่ยมเหมือน

6308170066 นางสาว ดุจฤดี นิยากาศ

6308170067 นางสาว ปิยพร นาคแสง

6308170068 นางสาว ก่อสุข แก้วประภาค

6308170069 นางสาว พิชามญชุ์ คิดเห็น

6308170070 นางสาว จิรานันท์ ป๎จจัย

6308170071 นางสาว อรพรรณ พันธุไ์พร

6308170072 นางสาว สุวรรณี หมีดหรน

6308170073 นางสาว ลักษมี ยาหวัง

6308170074 นางสาว อัญชญา จันปาล

6308170075 นางสาว กุลนันท์ โป๊ะเงิน

6308170076 นางสาว วราภรณ์ เรืองสา

6308170077 นาย เกียรติศักด์ิ โพธิถ์ึง

6308170078 นาย ธนเดช จันทร์เจริญ

6308170079 นางสาว ธัญสิริ ชุมพล

6308170080 นางสาว พรรณี จันทรประทักษ์

6308170081 นางสาว อัยดา วงศ์ปรเมษฐ์
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6308170082 นาย กีรพนธ์ อาจจิตต์

6308170083 นาย บุญช่วย จวนเจริญ

6308170084 นาย ประสิทธิ์ บุญพิคํา

6308170085 นางสาว ชนิดา วิริยะะพันธ์

6308170086 นางสาว วารี เมืองแก้ว

6308170087 นาย สุภิชัชจ์ สมหมาย

6308170088 นาย ศิริพงษ์ พิมพ์ศิริ

6308170089 นางสาว วรัชยา วิศุภานิชัย

6308170090 นางสาว สุทัศษา สุริยายนต์

6308170091 นางสาว กุสุมา บุญสุวรรณ

6308170092 นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณจันทร์

6308170093 นาย เอกสิทธิ์ จินาวัลย์

6308170094 นาย เอกศรัญญ์ รุ่งโรจน์นิธิโชค

6308170095 นางสาว กนกวรรณ กุลพัฒนปรีชา

6308170096 นางสาว ประภาวี จันทร์เดช

6308170097 นางสาว สุภัทธา พิลาวงษ์

6308170098 นางสาว ศศลักษณ์ ปิน่สญชัย

6308170099 นางสาว กนกวรรณ ภูลําแก้ว

6308170100 นางสาว นวลทิพย์ ยานยนต์

6308170101 นางสาว ไรวดา ร่วมจิตร

6308170102 นาย ธีรยุทธ ทองมี

6308170103 ว่าที ่ร.ต. จิรศักด์ิ ยกซ่ือ

6308170104 นางสาว อัจฉรา ผกากรอง

6308170105 นาย สุทิวัส คูเจริญไพศาล

6308170106 นางสาว อัญชลิดา อุดมญาติ

6308170107 นางสาว ณัฐวรรณ ศิริปรุ

6308170108 นางสาว สุทธิรักษ์ สุคนธรส

6308170109 นางสาว จิตตวดี เกลาแก้ว
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6308170110 นาย ประยุทธ์ อนุพันธ์

6308170111 นางสาว วิชญาดา วงศ์วาน

6308170112 นางสาว ปรีญาพัชญ์ พัฒนะโชติบูรณ์

6308170113 นาย อนิวรรต บัวคง

6308170114 นางสาว อารีรัตน์ ภานุมาศ

6308170115 นางสาว พนัชกร สงแอ

6308170116 นางสาว จารุวรรณ คําสะอาด

6308170117 นางสาว อรวรรณ โกศลกิจ

6308170118 นางสาว เทพี ช่วยบํารุง

6308170119 นางสาว สุอธิญา ทองเกล้ียง

6308170120 นาย ภูวนัย เนติธรรมกุล

6308170121 นางสาว ศิราภรณ์ สีเทพ

6308170122 นาย จักรชัย หนูสา

6308170123 นางสาว ขวัญณภา ช่วยคง

6308170124 นางสาว สุดารัตน์ ศิลวิศาล

6308170125 นางสาว หทัยรัตน์ สาตจีนพงษ์

6308170126 นางสาว นพวรรณ แก้วยวน

6308170127 นาย จักริน ไชยรบ

6308170128 นางสาว สาวิตรี ศักดา

6308170129 นางสาว จินตนา นามโฮง

6308170130 นางสาว นาตยา ศิริ

6308170131 นาย คมสัน มณีฉาย

6308170132 นางสาว ณัฐชยา งามอยู่

6308170133 นางสาว สุภาพร ดีเสมอ

6308170134 นางสาว พนิดา ชัยเชิดชู

6308170135 นางสาว ปวิณตรา กองทรัพย์

6308170136 นางสาว กุณฑีรา วุฒิมานพ

6308170137 นาย วีระชัย ธนโชครัตนะ
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6308170138 นางสาว ขรรค์ธรา ธฤตวัน

6308170139 นาย กฤษดา วิสุทธิสวัสด์ิ

6308170140 นางสาว อะคิรา พึง่บุญ ณ อยุธยา

6308170141 นางสาว พัทธ์ธีรา สอาด

6308170142 นางสาว วัลลิภา ปูสั่งข์

6308170143 นางสาว หทัยภัทร ดําเกล้ียง

6308170144 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย

6308170145 นางสาว ปิยวรรณ ประเสริฐสุทธิ์

6308170146 นาย กรีฬณัฏฐ์ ไชยชโย

6308170147 นางสาว อรวรรณ เชื้อมอญ

6308170148 นางสาว ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม

6308170149 นางสาว ปารวีย์ ก่อนกําเนิด

6308170150 นางสาว สุณิสา สร้อยทอง

6308170151 นาย รัฐภูมิ พลายชุ่ม

6308170152 นางสาว สุกัญญา ศรีคํา

6308170153 นางสาว เกล็ดทอง เฟือ่งศิริ

6308170154 นางสาว พนิดา ฤทธิเ์จริญ

6308170155 นางสาว นารีรัตน์ อาศัยพลวง

6308170156 นางสาว นงจรส กร่ิงเกษมศรี

6308170157 นางสาว อมรรัตน์ โคตรฮุย

6308170158 นางสาว ศุภิสรา ลัคนาโฆษิต

6308170159 นางสาว อรสา เชี่ยวชํานาญ

6308170160 นาย สมพูน แสวงหา

6308170161 นางสาว ประภัสศรี ทิตแสง

6308170162 นางสาว นิรมล อินตะมะ

6308170163 นางสาว กนกวรรณ ทองเสน

6308170164 นางสาว กฤตติกา แก้วเก้า

6308170165 นาย ณัฐภูมิ บุญเพ็ง
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6308170166 นาย อนุชา ไชยวัต

6308170167 นาย ธนวัฒน์ มั่นชาวนา

6308170168 นางสาว ปวริศา รัดแมด

6308170169 นาย จเรวัฒน์ เจริญจิต

6308170170 นางสาว จุฑาทิพย์ เซียวสธนกุล

6308170171 นางสาว มณัชญา ทองมนต์

6308170172 นาย พัทธนันท์ เลิศเจริญสมบัติ

6308170173 นางสาว จุฑามาส จินพละ

6308170174 นางสาว วรวัลย์ ลิขิต

6308170175 นาย รัชภูมิ รัตนกันทา

6308170176 นาง ประทุมวรรณ หนูชลคราม

6308170177 นางสาว ภรภัทร ปิยวัชภาสุ

6308170178 นางสาว สุภัสศรณ์ วงษ์โชติปิน่ทอง

6308170179 นางสาว สมฤทัย สาระคร

6308170180 นางสาว อลิสรา พึง่แย้ม

6308170181 นางสาว สโรชา เมตตา

6308170182 นางสาว วีรยา ศรีชมภู

6308170183 นางสาว ธัญญลักษณ์ พูลทอง

6308170184 นางสาว อารีรัตน์ ศรีบัวสด

6308170185 นางสาว อารีย์รุ่ง ศรีบัวสด

6308170186 นางสาว ษรสวรรค์ บุญลือ

6308170187 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรรณราย อํานาจบุตรธิคุณ

6308170188 นางสาว สิรินดา อังกุรวิโรจน์

6308170189 นางสาว กัลยรัตน์ ขนิษฐวงศ์

6308170190 นางสาว น้ําผ้ึง พวงเงิน

6308170191 นางสาว สกาวรัตน์ ไชยา

6308170192 นางสาว เกวลี กล่อมพรมราช

6308170193 นาย ฐิติพงศ์ แตงขาว
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เลขประจ าตวั

สอบ

6308170194 นางสาว กุลนิษฐ์ พวงมาลัย

6308170195 นางสาว นิตยา อ่อนอินทร์

6308170196 นาย คุณัชญ์ แจ้งศรี

6308170197 นาย ชัยฤทธิ์ วารัตน์

6308170198 นางสาว ชนันณ์ชิฎา เลิศเล่ือมแสง

6308170199 นางสาว เบญญาภา ธรรมโชติ

6308170200 นางสาว รสกร สังเกตุ

6308170201 นางสาว สุพรรณี ศรีวิทักษ์

6308170202 นางสาว แสงระวี ประเสริฐ

6308170203 นางสาว ธนพร เอี่ยมลอยพันธ์

6308170204 นางสาว ทักษพร ศิริยงค์

6308170205 นางสาว รจนา เจริญจันทร์

6308170206 นางสาว ยลดา อุ่นทรัพย์

6308170207 นางสาว ธัญวรรณ แซ่เอี้ยว

6308170208 นางสาว ลักขณา ศรีสุวรรณ์

6308170209 นางสาว วารุณี มากสุวรรณ

6308170210 นาย พงศธร อาจธิมะ

6308170211 นาง ปิยะดา สงสุรินทร์

6308170212 นางสาว ปรียาภรณ์ สุดห่วง

6308170213 นาย ธีระธันญ์ อริยะวราโชติ

6308170214 นางสาว พิลาวัลย์ ศรีจักรโคตร

6308170215 นางสาว รัตนาภรณ์ กรังพานิช

6308170216 นางสาว นวพร ชูเจริญ

6308170217 นาย วัลลภ รุปสวย

6308170218 นาง ดาริญา ดิษโสภา

6308170219 นางสาว สุทธามาศ ป๎นติ

6308170220 นางสาว จีรนันท์ ขันอินทร์

6308170221 นางสาว ดารารัตน์ เชื้อหมอดู
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เลขประจ าตวั

สอบ

6308170222 นางสาว จันทร์จิรา กันทะต๋ัน

6308170223 นางสาว สุรารักษ์ เฮงและ

6308170224 นาย ถิรวัฒน์ เกียรติบํารุง

6308170225 นาย วัฒนา มีลาภ

6308170226 นางสาว พิชญดา อสิพงษ์

6308170227 นางสาว แก้วกีตา เนียมทอง

6308170228 นางสาว ณัฐชาพักตร์ ชูสินวรสกุล

6308170229 ว่าที ่ร.ต.หญิง พัชรา คําโคตรสูน

6308170230 นางสาว กมลชนก บัวแย้ม

6308170231 นางสาว ชนาภา แย้มศรี

6308170232 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองมาลี

6308170233 นางสาว จารุวรรณ คําแดง

6308170234 นางสาว ธนพร ประชาสรรเจริญ

6308170235 นางสาว วรรษมล สันทะทรัพย์

6308170236 นางสาว ฐิติพร คณานุรักษ์

6308170237 นาย ณัฎฐนันท์ ป๎ญใจแก้ว

6308170238 นางสาว วิมาลา พุกพันธ์

6308170239 นาย สุภรัตน์ พรมต้ือ

6308170240 นาง ศิริวรรณ สีฟ้า

6308170241 นางสาว ฐานิสร จิตตวัฒนานนท์

6308170242 นางสาว จิตมาส อินทรสิงห์

6308170243 นางสาว สุภัค บางปลา

6308170244 นางสาว ภาวิพร ไชยเตกุล

6308170245 นาย ชิณเรศ เกิดศรี

6308170246 นางสาว สุนิตา แก้วมณี

6308170247 นางสาว วันวิสาข์ ขํารัก

6308170248 นางสาว กนกอร ประสงค์สุข

6308170249 นางสาว ศิรประภา ทีปกรเศวต
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6308170250 นางสาว สุภมาส จันทร์เกษม

6308170251 นางสาว ปิยะภรณ์ มนต์นามอญ

6308170252 นาย ชัยณรงค์ กุลวงษ์

6308170253 นางสาว นฤมล โนนสว่าง

6308170254 นางสาว ณิชา คมขํา

6308170255 นางสาว อําภา แก้วกลํ่า

6308170256 นาย นันทชัย นิ่มเจริญสุข

6308170257 นางสาว กชนุช มิตรจันทร์

6308170258 นางสาว ณัฐกานต์ เคารพไมตรี

6308170259 นางสาว ภัททิรา ชูเมือง

6308170260 นางสาว วนิดา พูลศรี

6308170261 นางสาว เบญจวรรณ บัวบุตร

6308170262 นาย อิทธิพล หมื่นโห้ง

6308170263 ว่าที ่ร.ต.หญิง วลัยทิพย์ ชัยสิทธิ์

6308170264 นางสาว ทิพย์สุดา สร้อยสาย

6308170265 นางสาว เสาวลักษณ์ สินธุชัย

6308170266 นางสาว เกศินี สุวรรณ

6308170267 นางสาว ขนิษฐา กองแหวน

6308170268 นาย สถาป๎ตย์ สีหรัตน์

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช
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หน้าชื่อ

6309170001 นางสาว รมิดา ภูมิสุทธาผล

6309170002 นางสาว ญณีวรรณ กัณหา

6309170003 นางสาว สิริมา นาทองชัย

6309170004 นางสาว กานจ์พิชชา เส็นทุย่

6309170005 นางสาว มาลินี ชะม้าย

6309170006 นางสาว ภาวิณี โสธร

6309170007 นางสาว ศกลสุภา นะที

6309170008 นางสาว ศิริพร พ่อสียา

6309170009 นางสาว อรณัชชา ม่วงเล็ก

6309170010 นางสาว ขนิษฐา อินทร์ตา

6309170011 นางสาว พรทิพย์ สุขประสงค์

6309170012 นาย ศรัณย์ จิระกร

6309170013 นาย วีระชัย ไหมทอง

6309170014 นางสาว กิ่งแก้ว สิงห์สุระ

6309170015 นางสาว ปรีดาภรณ์ เพชรวิกัย

6309170016 นาย สุรพิชณ์ มณีพงษ์ สุรพิชณ์ มณีพงษ์

6309170017 นางสาว สุนิสา รักษาศรีมีสุข

6309170018 นางสาว ปาณิสรา ชูแสง

6309170019 นางสาว ศิรภัสสร ชูนุ้ย

6309170020 นางสาว นาตยา สมหมาย

6309170021 นาย จิระวัฒน์ จันทร์ทา

6309170022 นางสาว ธภร วงเฟือง

6309170023 นางสาว โนไอณี ศิริอุมากุล

6309170024 นางสาว สุดารัตน์ ทีดี

6309170025 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี

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  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309170026 นางสาว ธนภรณ์ สุนทร

6309170027 นางสาว พรทิพา คําสุวรรณ

6309170028 นางสาว ชุติกาญจน์ นุชนารถ

6309170029 นางสาว ปภัชญา เพ็ชร์ทอง

6309170030 นางสาว กชพรรณ ศรีสาคร

6309170031 นางสาว พัชนี ศิลสัตย์

6309170032 นางสาว มาริสา รัตนบุรี

6309170033 นางสาว วรพร แก้วประดิษฐ์

6309170034 นาย สันต์ ตันจํารัส

6309170035 นาย ขจรเกียรติ พันธะพุมมี

6309170036 นาย สุริยันต์ หอมนาน

6309170037 นาย พิพัฒน์ สอนเลิศ

6309170038 นาย ปรีชา เรืองฤทธิ์

6309170039 นางสาว ปวีณา แก่นโท

6309170040 นางสาว ชลพิณ เปิดกระโทก

6309170041 นางสาว ธิดารัตน์ เอ้โถ

6309170042 นางสาว ป๎ญญาณี ป๎ทมวิจิตร

6309170043 นางสาว โชติกา ทองประเสริฐสุข

6309170044 นางสาว นารีรัตน์ ทองบุญส่ง

6309170045 นางสาว ชญานิศ เวชกุล

6309170046 นางสาว วาสนา สิงห์มหาไชย

6309170047 นางสาว วิภาษณีย์ พงศ์หิรัญถาวร

6309170048 นาย อภิศักด์ิ สุขประเสริฐ

6309170049 นางสาว ณัฐลดา กันชนะ

6309170050 นาย ฐิติวัฒน์ อินทรชัย

6309170051 นางสาว นวนันทร์พร จรินทร์ธนพร

6309170052 นาย กีรติ กาญจนสาขา

6309170053 นางสาว ศิศิราวดี รอดผล
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เลขประจ าตวั

สอบ

6309170054 นางสาว น้ํามนต์ จิตบรรเทิง

6309170055 นาย กฤษศิลา สุธนนุกูลธรรม

6309170056 นางสาว ธิดารัตน์ ลามา

6309170057 นางสาว เบญญา แสงคล้าย

6309170058 นาย กษิด์ิเดช เมฆกระจ่าง

6309170059 นางสาว ชาลี พิชัยโรจน์รุ่ง

6309170060 นางสาว กฤติยา สุนทร

6309170061 นางสาว อารีรัตน์ บรรลือทรัพย์

6309170062 นางสาว นิภาพร อินต๊ะป๎น

6309170063 นางสาว ชญาภา จันทร์บุญ

6309170064 นาย ธีรภัทร สงสุวงค์

6309170065 นางสาว ปิยะพร วรรณสุทธิ์

6309170066 นางสาว ดรุณี ก้างออนตา

6309170067 นางสาว จันทร์ทิพย์ มะนาวหวาน

6309170068 นางสาว ประดุจดาว ไวยโร

6309170069 นาย กวีพงษ์ ฤทธิบาล

6309170070 นางสาว พรชนก ช่วยวิจิตร

6309170071 นางสาว ธนพร เพ็งเลิก

6309170072 นาย ภูริวัจน์ อนันธนวินท์

6309170073 นางสาว ณัชชา พินิจนรการ

6309170074 นาย วัชระ ทรงยศ

6309170075 นางสาว ศุภานัน ตามะ

6309170076 นางสาว สุรีย์พร รัตนสังข์

6309170077 นางสาว ธันย์ชนก บุญช่วย

6309170078 นางสาว พรรณภา วันหากิจ

6309170079 นาย ปกรณ์ ทัวะนาพญา

6309170080 นางสาว ธัญยพร ชัยวัน

6309170081 นางสาว จีราวรรณ บารมี
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6309170082 นางสาว ภัทธิรา เมณฑ์กูล

6309170083 นางสาว ปิน่ทิพย์ บุตรแก้ว

6309170084 นางสาว คุณิตา รัศมีน้อย

6309170085 นาย กิตติศัพท์ บัวสาย

6309170086 นางสาว กฤษณา สีนามูล

6309170087 นางสาว กัลยา สุวรรณกาโล

6309170088 นางสาว ณัฐพร ชนาธิปกุล

6309170089 นางสาว ธนิศา ทาศิริ

6309170090 นาย พิพัฒน์ ลับเลิศลบ

6309170091 นางสาว กิ่งฟ้า สุทธิ

6309170092 นางสาว นภัสสรช์ ขวัญทอง

6309170093 นางสาว สุธัญญา ธัญญรัตน์

6309170094 นางสาว เสาวลักษณ์ ป๎ญญาละ

6309170095 นางสาว กรกช สิงห์อมร

6309170096 นางสาว กาญจนา จิรเจริญเวศน์

6309170097 นาย สารัช ม่วงสัมฤทธิ์

6309170098 นางสาว กนกกาญจน์ ใจหนักแน่น

6309170099 นางสาว วรวลัญช์ กิ่งคํา

6309170100 นางสาว สุพรรษา จาดเมือง

6309170101 นางสาว เมธาวี ทองใบ

6309170102 นางสาว ณิชนันทน์ บุญมี

6309170103 นาย พฤกษาโนน พรหมจันทร์

6309170104 นางสาว ศิริพร ศรีวริทธิยางกูร

6309170105 นางสาว ปภัสนันท์ วีรีรัตน์

6309170106 นางสาว รัตนากร ซ้อนเปียยุง

6309170107 นางสาว ณัฐกฤตา บุญเลิศแสงวิจิตร์

6309170108 นาย ธีรัตม์ เผือกพันธุ์

6309170109 นางสาว พชรมณ อุปละ
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6309170110 นางสาว ปุญญพัฒน์ ระโส

6309170111 นางสาว จิรนันท์ พาที

6309170112 นางสาว เบญจภรณ์ บุตรบุญตอม

6309170113 นางสาว ปาริชาติ ดิบประโคน

6309170114 นางสาว ชไมพร อยู่กลัด

6309170115 นางสาว จารุวรรณ ปุกคํา

6309170116 นางสาว วิมลรัตน์ จินดารัตน์

6309170117 นางสาว ทิพย์กมล เพิม่พูนภิญโญ

6309170118 นางสาว ลลิษา เม่าน้ําพราย

6309170119 นางสาว จิรัฐติกาล พัฒนศิริเลิศ

6309170120 นางสาว พรนพิน จันทร์รัศมี

6309170121 นาย จิตตภู ไหรัญพิจิตร

6309170122 นางสาว ปาลิตา ลัมวุฒิ

6309170123 นางสาว ภัคญดา ชัยเดชเตชาภัค

6309170124 นางสาว พรศิริ ภิญโญ

6309170125 นางสาว วรพรรณ สีโม้

6309170126 นางสาว หทัยกาญจน์ เอ้สว่าง

6309170127 นาย ภัทรวัฒน์ เฟือ่งเจริญ

6309170128 นางสาว ชนกนันท์ ปฏิฐาน

6309170129 นางสาว ณัฐนันท์ บุญกุศล

6309170130 นางสาว หัทยาพร ป้องจันลา

6309170131 นางสาว ศุภักษร ล้ิมอ่อง

6309170132 นางสาว กนกภรณ์ พ่วงฟู

6309170133 นางสาว จันทร์เพ็ญ คําหารพล

6309170134 นางสาว อรทัย แก้วดํา

6309170135 นางสาว หยาดพิรุณ กวดกระโทก

6309170136 นางสาว นัทธมน บุญมาก

6309170137 นางสาว จิรวรรณ โกศล
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6309170138 นางสาว เบญจวรรณ ภูท่อง

6309170139 นางสาว พลอยณิสา สุขไชย์หิรัญ

6309170140 นางสาว อาภรณ์ หนูประสิทธิ์

6309170141 นางสาว ปภัศราภรณ์ เจตะชล

6309170142 นางสาว วรรณา ก่อแก้ว

6309170143 นางสาว หาสะน๊ะ สาเหล็ม

6309170144 นางสาว กนกวรรณ เสวกวิหารี

6309170145 นาง ประภาพรรณ สุขศรีศักด์ิสิทธิ์

6309170146 นางสาว นันทพร เรือนคุ้ม

6309170147 นางสาว นางสาววรัญญา ธรรมจิตาเจริญ

6309170148 นางสาว ประภัสสร สุขขาว

6309170149 นางสาว ณสิกาญจน์ ศิริชลประเสริฐ

6309170150 นางสาว กรรณิการ์ ชัยวงค์ล้วน

6309170151 นางสาว วิไลภรณ์ สิทธิตัน

6309170152 นางสาว กานดา ทิวากร

6309170153 นางสาว นราวรรณ มหาวรรณ์

6309170154 นางสาว ทิพวรรณ สีทองสุข

6309170155 นาย ธนัชพันธ์ สาครพินิจ

6309170156 นางสาว สุภาพร แย้มกล่ิน

6309170157 ว่าที ่ร.ต.หญิง เมทินี ไตรนิรันดร

6309170158 นาย อุษณกร สุพรรณเภษัช

6309170159 นาง สุมาลี เพชรประดับ

6309170160 นางสาว ศิรนันท์ วงศ์ตา

6309170161 นางสาว สุธีมนต์ หารัญดา

6309170162 นางสาว ณัชญ์ธนัน ชูราศรี

6309170163 นางสาว นิรมล พุดไทย

6309170164 นางสาว นฤมล เจียมเรือน

6309170165 นางสาว พรทิพย์ ดีหนู
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6309170166 นางสาว จารุภา สุขอุ่น

6309170167 นางสาว กมลวรรณ เกิดศรีพันธ์

6309170168 นางสาว จุฑามาศ ปานวิเศษ

6309170169 นางสาว นภัสวรรณ คุ้มตระกูล

6309170170 นางสาว จันทร์จิรา ทองอ่อน

6309170171 นางสาว จักภัทสรัณย์ ศรีประสงค์

6309170172 นางสาว พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์

6309170173 นางสาว ศศนันท์ หลายรุ่งเรือง

6309170174 นางสาว พิราวรรณ เกยด่านกลาง

6309170175 นาย ธนวัฒน์ มากมาย

6309170176 นางสาว นพวรรณ งามสอาด

6309170177 นางสาว ชณิญา ชูเสน

6309170178 นางสาว ธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา

6309170179 นาย ปกรณ์ สุวรรณกุล

6309170180 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ฐิติกมล ฤทธิท์อง

6309170181 นางสาว ประภารัตน์ ต๋ันต๊ิบ

6309170182 นางสาว ศิรดา อารอมัน

6309170183 นางสาว วิรัชต์ตา ปานดิษฐ

6309170184 นางสาว ธนิดา อัศนีวุฒิกร

6309170185 นางสาว อังคณา สาคร

6309170186 นางสาว ธัญพิชชา เจริญภาพ

6309170187 นาย กิรณา นิลกําแหง

6309170188 นางสาว อัญชลี ภูเหล่ือม

6309170189 นางสาว อรวรรยา สุอางคะวาทิน

6309170190 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์ทองคํา

6309170191 นางสาว เพียงฝ๎น แก้วไตรรัตน์

6309170192 นางสาว สุภาพร หนูนวล

6309170193 นาย สรวิศ แสงประไพ
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6309170194 นางสาว วันวิสาข์ น้อยทา

6309170195 นางสาว พลอยชมพู เหมหงษา

6309170196 นางสาว ยุวนิตย์ สอนดี

6309170197 นางสาว อมริศา น้อยนคร

6309170198 นางสาว กิตติกานต์ คงสมบูรณ์

6309170199 นาย ต่อสกุล นวนิล

6309170200 นางสาว ดวงกมล โชติวาทิน

6309170201 นางสาว ปุญชญา พุม่ไพศาลชัย

6309170202 นางสาว ตวงพร ไกรกระวี

6309170203 นางสาว ธิดาวรรณ ดวงจินดา

6309170204 นางสาว อนุสรา จันทะคุณ

6309170205 นางสาว เพ็ญนภา แลไธสง

6309170206 นางสาว ชฎาพร อนุศรี

6309170207 ว่าทีร้่อยตรี ตฤณณภัทร์ ดาราประภา

6309170208 นางสาว อุไรวรรณ ใจช่วง

6309170209 นางสาว ธฎากรณ์ เดชผล

6309170210 นาย วรัญํู อานามวัฒน์

6309170211 นางสาว ธัญลักษณ์ เทียนฤกษ์

6309170212 นางสาว สุภาภรณ์ นาคบรรลังค์

6309170213 นาย จักรกริช วันนา

6309170214 นางสาว ปาริชาต ชูใจ

6309170215 นางสาว จิราพร จันทะคํา

6309170216 นาย อัมพร อาศัยราษฎร์

6309170217 นาย นัทธพงศ์ อุปการัตน์

6309170218 นาย ฐิติกร ภาคสามศรี

6309170219 นางสาว ชญาภา ไทยบัณฑิตย์

6309170220 นางสาว สุภาวดี จันทร์บุญ

6309170221 นางสาว วาสนา เกิดผล
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6309170222 นาย ธีวินท์ จีรพงศ์

6309170223 นางสาว ฐิติญาภรณ์ ด้วงมี

6309170224 นางสาว วราภรณ์ ภูร่ะหงษ์

6309170225 นาย คณาวุฒิ ดิษฐพร้ิม

6309170226 นางสาว อภันตรี จุลมาศ

6309170227 นางสาว ปวีณ์ธิดา ควรรําพึง

6309170228 นางสาว ดาราวรรณ วงค์หลวง

6309170229 นางสาว ปวีณ์กร ทรัพย์วิศาลกุล

6309170230 นางสาว อภิญญา นิ่มนวล

6309170231 นางสาว ปริณดา ปริตรวดี

6309170232 นางสาว สุจิตรา โคตรไชย

6309170233 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกระหนก

6309170234 นางสาว พิชยา มีบุญ

6309170235 นางสาว นิตินันต์ จันทร์คง

6309170236 นางสาว นันทิกานต์ อ่อนชาติ

6309170237 นางสาว ปริตา สุวรรณแจ่ม

6309170238 นางสาว วรัญญา หยูดํา

6309170239 นางสาว ศศิธร โชติอ่าํ

6309170240 นาย ศุภโชค ไชยชมภู

6309170241 นาย นิธิภรณ์ ไทยภักดี

6309170242 นาย วีระพงษ์ ชูนุกูลพงษ์

6309170243 นาย ภาณุ แก้วม่วง

6309170244 นางสาว ทิพย์ยุพา การินทร์

6309170245 นางสาว กัณฐิกา พงศ์สกุล

6309170246 นางสาว ดวงพร จิตต์น้ําใจ

6309170247 นางสาว เฉลิมพร ขจรวิทยากุล

6309170248 นางสาว วิภาดา เรือนทอง

6309170249 นาย เกริกเกียรติ แย้มทัศน์
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6309170250 นางสาว สุวรรณภา เจตนาดี

6309170251 นาง สายพิณ อินกาย

6309170252 นางสาว ศิริพร แก้วแฉล้ม

6309170253 นาย ดํารงค์ ทีเหล็ก

6309170254 นางสาว พิมพ์นารา วงศ์แฉ่ง

6309170255 นางสาว ดวงพร สายบุตร

6309170256 นางสาว อุไร เค้าหอม

6309170257 นางสาว รุจิรา แสงอานนท์

6309170258 นางสาว ณัฐสุดา เอมอารีย์

6309170259 นางสาว วิภาศิริ บุเงิน

6309170260 นางสาว ศิริวรรณ นิลม่วง

6309170261 นางสาว ธนภรณ์ พลไธสง

6309170262 นางสาว สุวนัฎ ร่ืนสุข

6309170263 นางสาว วิลาวัล บุญชู

6309170264 นางสาว พัชริดา เมืองจินดา

6309170265 นางสาว สุธาทิณี เลิศศิริ

6309170266 นางสาว ภัทราภา ดาเลิศ

6309170267 นางสาว สุภาภรณ์ บัวทอง

6309170268 นางสาว ช่อฉัตร ไหมสกุล

6309170269 นางสาว คุณัญญา เรืองสังข์

6309170270 นางสาว ปรียานุช หารโสด

6309170271 นางสาว อนงค์นาฏ สุริยะ

6309170272 นางสาว กนกวรรณ ทองดาดาษ

6309170273 นางสาว ปิยรัตน์ เหลวกูล

6309170274 นางสาว สุนันทิดา กงแก้ว

6309170275 นางสาว ปริญญา สว่างยิ่ง

6309170276 นางสาว ศิวาพร โพธิลา

6309170277 นางสาว จิตรา อยู่ผ่อง
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6309170278 นางสาว เจียนัย แก่นพินิจ

6309170279 นางสาว ณัฐทิตา เกตุคุ้ม

6309170280 นาย ธงชัย ฟ๎กทอง

6309170281 นาย พิพัฒน์ สวัสดี

6309170282 นาย ยศศิริ สุวรรณศรี

6309170283 นาย ธนภูมิ ทวีพัฒน์

6309170284 นาย วิชยุตม์ สุนทรวิริยะวงศ์

6309170285 นางสาว ชัญญานุช ตะวัน

6309170286 นางสาว มาเรีย วาแมดีซา

6309170287 นางสาว นาตยา พลเยี่ยม

6309170288 นางสาว ปวีณา แร่เงิน

6309170289 นางสาว วรรษาชล พรหมรินทร์

6309170290 นางสาว แพรพรรณ อริยานนท์

6309170291 นางสาว รพีพร แสงมณี

6309170292 นางสาว สุธาสินี เอกตาแสง

6309170293 นางสาว กรรณิการ์ สุมินทนะ

6309170294 นางสาว ณัฏฐณิชา งอยภูธร

6309170295 นาย ศิรวิชญ์ เปล่งปล่ัง

6309170296 นางสาว สุธิดา โด่งดัง

6309170297 นางสาว ซัยนับ อาแว

6309170298 นางสาว วลัยลักษณ์ พรมภักดี

6309170299 นางสาว จารุวรรณ ประโยค

6309170300 นางสาว สิริมา บุปผะโก

6309170301 นางสาว วรดา อิ่มทรัพย์

6309170302 นางสาว รสริน เขตสูงเนิน

6309170303 นางสาว ณัฐาพร ขุนเทียน

6309170304 นาย อัศนี รสนิ่ม

6309170305 นางสาว สุนิสา แก้วป๎ญญา
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6309170306 นาย ธนกร เขื่อนเสน

6309170307 นางสาว ฐิติชญาน์ ทองคําฟู

6309170308 นางสาว นภัสสร ทัพพิจิตร์

6309170309 นางสาว กมลชนก ลําไธสง

6309170310 นางสาว เอมอร จันทรประทักษ์

6309170311 นางสาว กิติยา กลีบจอหอ

6309170312 นาง วัลยา นาคบุตร

6309170313 นางสาว จินตนา นาคบุตร

6309170314 นาย ปฐพี เหมุทัย

6309170315 นางสาว อัมพรพรรณ นุรารักษ์

6309170316 นางสาว มณฑาทิพย์ สายเสือ

6309170317 นาย ธนพล อุ่นแก้ว

6309170318 นางสาว เวณิกา กองเส็ง

6309170319 นางสาว จรินทร์ทิพย์ เลิศรัมย์

6309170320 นางสาว อําพิกา นพเกียรติ

6309170321 นาย เอกราช หล้าสีทา

6309170322 นางสาว ธนัญชนก กันทะวงค์

6309170323 นาย รัชชานนท์ ปินใจ

6309170324 นางสาว ทัณฑิกา ทองโสม

6309170325 นางสาว รติยาภรณ์ ปกครองบ้าน

6309170326 นางสาว พัตร์พิมล จอมทรักษ์

6309170327 นางสาว วิไลลักษณ์ แย้มสีนวล

6309170328 นาย พัฒนกันต์ จันทร์สมบูรณ์

6309170329 นางสาว ฐมนณพรรณ พูลสวัสด์ิ

6309170330 นางสาว เจนจิรา นาหัวนิล

6309170331 นางสาว จินตนา กล่ินถือศิล

6309170332 นาย ชัชวาล วรรณสา

6309170333 นางสาว กรกนก ทองโรย
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6309170334 นางสาว ภัทราภรณ์ ทันวงศ์

6309170335 นางสาว พราวนภา ชุ่มเชยกล่ิน

6309170336 นาง ธนานันต์ อองจําปา

6309170337 นางสาว หทัยชนก สุขสมทัศน์

6309170338 นาย วุฒิฉัตร พันธ์กสิกรรม

6309170339 นาง สุภาพร ผโลดม

6309170340 นางสาว พัชรี ทองขาว

6309170341 นางสาว ศศิกานต์ ชูขาว

6309170342 นางสาว จิตตพร นวลศรีทอง

6309170343 นางสาว อภันตรี วัชรางกูร

6309170344 นางสาว ธนาวี ประยูรชาญ

6309170345 นางสาว นิภาภรณ์ จิตต์ประยูร

6309170346 นาง ภัทรวดี นันทวงษ์

6309170347 นางสาว กนกพร สุริยะโวหาร

6309170348 นาย ภากรณ์ ซ่ือแท้

6309170349 นางสาว วรรณนาพร คํามี

6309170350 นางสาว ศริญญา เหล็กแจ้ง

6309170351 นางสาว เบญจมาศ ศรีโพน

6309170352 นาย อธิปพล บุญเกิด

6309170353 นางสาว นิตยา เจียมทอง

6309170354 นางสาว วนิดา สวัสดี

6309170355 นางสาว อรทัย ชัยมงคล

6309170356 นางสาว ภัทร์ธนาพร จันทกุล

6309170357 นาย ชลภัทร ยุติวงศ์สันติ

6309170358 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุไรรัตน์ นันธิ

6309170359 นางสาว วรันยา เพียรเก็บ

6309170360 นาย พีรศักด์ิ ดวงแก้ว

6309170361 นางสาว เพ็ญพศิษฐ ยะหัตตะ



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 24

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  1852  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309170362 นางสาว วันทนีย์ อยู่สะบาย

6309170363 นางสาว อัจฉราวรรณ อิสโร

6309170364 นางสาว พรชนก เทศเขียว

6309170365 นางสาว ชลลดา ชูนพรัตน์

6309170366 นาย อํานาจ สังข์ทอง

6309170367 นาย ศรัณยู ผลเจริญ

6309170368 นาย จารุวัตร มะลินจันทร์

6309170369 นางสาว วราภรณ์ แบขุนทด

6309170370 นางสาว วันวิสาข์ เอียดประพาล

6309170371 นางสาว พิชญ์สินี บุญแก้วคง

6309170372 นาย รัฐภูมิ แจ่มสุกใส

6309170373 นางสาว นารีรัตน์ สิงห์ดา

6309170374 นางสาว วันนาวี ศรีวัฒนา

6309170375 นาง สาทินีย์ คงบุญ

6309170376 นาง อาทิตยา บัวปรางค์

6309170377 นางสาว สุชัญญา ขันมณี

6309170378 นางสาว สุวรรณา แดงโต

6309170379 นาย ชินสิทธิ์ นิลชาติ

6309170380 นางสาว พันธิวา วงษ์ธรรม

6309170381 นางสาว นิตยาพร กองน้อย

6309170382 นาย ธวัชชัย ศรีวะรมย์

6309170383 นางสาว พัฒนภรณ์ แสนบุตร

6309170384 นางสาว ตรีเนตร แก้วน้อย

6309170385 นางสาว ระพี วงค์สุวรรณ

6309170386 นางสาว ศิรินันท์ พรมสุวรรณ์

6309170387 นางสาว กวินทรา บรรลือ

6309170388 นางสาว ดารารัตน์ วงค์เดช

6309170389 นาย สิทธิชัย ขวัญเพชร
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6309170390 นางสาว ศุภัชฌา นิราราช

6309170391 ว่าทีร้่อยตรี หญิง วาสุลีลย์ พลภาคภูมิ

6309170392 นางสาว จุฑามาศ ผิวงาม

6309170393 นาย ยศธพงศ์ แพงพงศ์

6309170394 นางสาว มณฑิตา แม้นกล่ินเนียม

6309170395 นางสาว จิระภา เกี้ยวกระโทก

6309170396 นางสาว สุประวีณ์ โปร่งจิตต์

6309170397 นางสาว วรางคณา แว่วสอน

6309170398 นางสาว เกศสุดา มีจิต

6309170399 นางสาว กรชนก ทวะบุตร

6309170400 นาย นิรันดร์ อภิวงค์

6309170401 นางสาว พาขวัญ จงวรรณารักษ์

6309170402 นางสาว ณัฐชยา นันตา

6309170403 นางสาว รัตติยาภรณ์ สิงสุธรรม

6309170404 นาย ราชวัฒน์ อนุชาติวรกุล

6309170405 นางสาว รังสิยา พรหมมาตร์

6309170406 นาย เมธาสิทธิ์ วงษ์สว่าง

6309170407 นาย ปรัชญา เต็มสุข

6309170408 นางสาว ฤดี เรืองแสง

6309170409 นางสาว ดารานีย์ สุเสนา

6309170410 นาย เกียรติศักด์ิ แสนมงคล

6309170411 นางสาว ผกาพรรณ ลัมยศ

6309170412 นางสาว ธิติพร เขียวใหญ่

6309170413 นางสาว ปทุมพร ปานต๊ะระษี

6309170414 นาย จุมพล สุวรรณไชโย

6309170415 นาย สมชาย โสภา

6309170416 นางสาว จิรวรรณ ทองสกุล

6309170417 นาย เกษม สุระกา
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6309170418 นางสาว มีนา อุปถัมภ์

6309170419 นางสาว ลลนา หล่อเลิศรัตน์

6309170420 นาย สุพรชัย บุญสร้อย

6309170421 นางสาว ดาริกา สมงาม

6309170422 นาย ทศพร แท่นพิทักษ์

6309170423 นางสาว บุศรินทร์ อักบัดอาลี

6309170424 นางสาว นันท์นพิน สืบพงษ์

6309170425 นาย บัญชา เข็มเพลีย

6309170426 นาย ชินวัตร พงศกรธนวัฒน์

6309170427 นางสาว ปิยฉัตร พงศาปาน

6309170428 นาย ปิติภัทร ฤกษ์เมือง

6309170429 นาย กันตพงศ์ ติดงาม

6309170430 นางสาว หัทยา อินทร์จันทร์

6309170431 นาย วชิระ น้อยนารถ

6309170432 นางสาว เสาวดี เจียระไนวชิระ

6309170433 นางสาว สุภาสินี จันทรนิกูล

6309170434 นางสาว ธนภร จําปาศรี

6309170435 นางสาว อุมาพร วงษ์มณี

6309170436 นางสาว สุนิสา กันทะวัง

6309170437 นางสาว ณัฐรดา สุนันท์

6309170438 นางสาว ปาริชาด เถื่อนฤาชัย

6309170439 นางสาว ณิชาภา ศรีวิเศษ

6309170440 นาย วชิรวิทย์ เลิศบํารุงชัย

6309170441 นาย วัฒนชัย นุชโสภา

6309170442 นางสาว ศจีรัตน์ กาพุฒ

6309170443 ว่าที ่ร.ต.หญิง เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์

6309170444 นางสาว รุ่งวิไล จันโท

6309170445 นาย นิติธร สิริวัฒน์เจริญผล
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6309170446 นางสาว อมรรัตน์ โจมชู

6309170447 นาง ปณิดา ไหมทอง

6309170448 นางสาว นภา รุ่งเรือง

6309170449 นาย ทศพล สีทองเทีย่ว

6309170450 นางสาว วราพร บํารุงวงศ์

6309170451 นาย ธีรยุทธ์ คุ้มประคอง

6309170452 นางสาว ศรีวิมล มีกิริยา

6309170453 นางสาว แพรพลอย ประพาศพงษ์

6309170454 นางสาว ดารารัตน์ ศรีถม

6309170455 นางสาว พัชราภรณ์ วิระทูล

6309170456 นาย เอกภาพ สนธิเดชกุล

6309170457 นางสาว วรัตถ์ธนัน นงค์พรหมมา

6309170458 นางสาว สิริกร ความดี

6309170459 นางสาว ปทิตตา พันธ์ลา

6309170460 นางสาว สุภาพร พงษ์เกษ

6309170461 นาย เจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์

6309170462 นาย พาณิชย์ จันทร์ไทย

6309170463 นางสาว รุ่งนภา มากโภคา

6309170464 นางสาว สกุลตลา อุปบุตร

6309170465 นางสาว สราภรณ์ อภิญสถานนท์

6309170466 นาย พลภัทร์ ศรัทธาทิพย์กุล

6309170467 นางสาว ร่ืนฤดี ปล้ืมจิตร

6309170468 นางสาว นันทวัน ต่อสงค์

6309170469 นางสาว ธนกร สะอาดศรี

6309170470 นางสาว นิรตา จุฑานันท์

6309170471 นางสาว อัญชนา วรสิทธิกร

6309170472 นาย ธนเกียรติ โพธิม์ล

6309170473 นางสาว กตัญชลี สุระเสน
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6309170474 นางสาว กฤตยาณี สุระเสน

6309170475 นาย เสกสันต์ิ ตรีนก

6309170476 นางสาว สิริรัตน์ แรงคง

6309170477 นางสาว ป๎ณฑารีย์ หลวงวัง

6309170478 นางสาว สุชาดา สังข์ทองจีน

6309170479 นาย เฉลิมวุฒิ วิชัยศรี

6309170480 นางสาว พรสุดา พรมโคตร

6309170481 นาย ฐิติณัฐ โพธิป๎กษ์

6309170482 นาย ภาณุวัฒน์ สาริวาท

6309170483 นางสาว จันทร์จิรา ชูศรีเอี่ยม

6309170484 นางสาว ฐิติมา เหล่าซ่วน

6309170485 นางสาว ณัฐฐิญาพักตร์ แสงป๎ดสา

6309170486 นางสาว เพ็ญศิริ แสนซุ้ง

6309170487 นางสาว ณัฐวดี มาไกล

6309170488 นางสาว อาภาพร หมอประเสริฐ

6309170489 นาย นิวัฒน์ เพ็ชรอ่อน

6309170490 นางสาว จีรพร เอกคช

6309170491 นาง ธัญลักษณ์ พรหมบุตร

6309170492 นางสาว ณัฐนรี รอดดี

6309170493 นางสาว กัญญพร ทนันชัย

6309170494 นางสาว จิตรานุช โตอดิเทพย์

6309170495 นางสาว อาภาวรรณ สุพันธมาตย์

6309170496 นาย นายบัณฑิต แสงหิง่ห้อย

6309170497 นางสาว สิรินทรา สุวรรณเหล่า

6309170498 นางสาว มัธณา สืบทับ

6309170499 นาย จิตรภานุ พวงไม้มิ่ง

6309170500 นางสาว ธัญสิกาญจน์ ชูเมือง

6309170501 นาย จักรี ฮาดดา
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6309170502 นางสาว ณัฐฐา ช่วยประสิทธิ์

6309170503 นาย วันเลิศ บูรณ์โภคา

6309170504 นาย ณัฐพล พงษ์ไชย

6309170505 นางสาว ศศิธร พัดขุนทด

6309170506 นาย สิริเชษฐ์ เครือเพ็ชร์

6309170507 นางสาว ธันยพร น้อยราช

6309170508 นางสาว จิรปรียา บุญนิ่ม

6309170509 นางสาว วันวิสาข์ ชุมภูโกด

6309170510 นาย สุรสีห์ ทัพถาวร

6309170511 นาย สุขพงศ์ ชูสมัคร

6309170512 นางสาว กรรณิการ์ จุลพงศ์

6309170513 นางสาว ปารีรัตน์ ถมมา

6309170514 นาย มงคล จําปา

6309170515 นาย สุรวัช ชัยยะ

6309170516 นางสาว ธนพร วสุธาสวัสด์ิ

6309170517 นางสาว สุวนันท์ เพิม่ภูเขียว

6309170518 นางสาว ทิพารัตน์ สัญพงศ์

6309170519 นาย กฤตพัฒน์ จําปาวัลย์

6309170520 นางสาว สุปรียา วรเวชวัฒนา

6309170521 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร

6309170522 นางสาว ศิริรัตน์ ภูจําปา

6309170523 นางสาว ปภัสสิริย์ วงศ์อนุ

6309170524 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เตียสุวัติเศรษฐ

6309170525 นางสาว ประภัสสรันย์ บุญคง

6309170526 นางสาว ป๎ทมา ฉายารัตน์

6309170527 นางสาว ภัสชราภา ทัศนปรีดา

6309170528 นางสาว ปิยวรรณ พิทักษา

6309170529 นางสาว อังคณารัตน์ ไลจินดา
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6309170530 นางสาว จิรัชญา โคตรสมบัติ

6309170531 นางสาว ประนอม จันทวงษ์

6309170532 นางสาว อุมาพร ธัญญานนท์

6309170533 นางสาว อริสรา อวยจินดา

6309170534 นางสาว นิศากานต์ มะลิหวล

6309170535 นางสาว ณัฏฐวรรณ เผือกพรหม

6309170536 นางสาว ปฐมาภรณ์ โกสากุล

6309170537 นางสาว ศิริกัลยา มหาดไทย

6309170538 นางสาว อาลดา อยู่จุ้ย

6309170539 นางสาว เฟือ่งฟ้า พร้ิงเพราะ

6309170540 นางสาว จุฑารัตน์ เทพศรี

6309170541 นางสาว เพชรรัตน์ สีแก้ว

6309170542 นางสาว สุภาภรณ์ กุศลคุ้ม

6309170543 นางสาว จุไรรัตน์ บุญสอาด

6309170544 นางสาว นฤมล กีรติศักด์ิกุล

6309170545 นาย ธนภูมิ จาตุรัส

6309170546 นางสาว สายธารา ศาลาสุข

6309170547 นางสาว สิริมา ศรีสวัสด์ิ

6309170548 นางสาว สุพรรษา ล้อพสุภิญโญภาพ

6309170549 นางสาว จตุพร ขนทรัพย์

6309170550 นางสาว วีนัส เกิดสุวรรณ์

6309170551 นางสาว ทิภาภรณ์ ตันสุนํา

6309170552 นาย ธีรศักด์ิ หงษ์เวียงจันทร์

6309170553 นางสาว อติพร โกพลรัตน์

6309170554 นางสาว อรวรรณ ดํารงรักษ์กิจจา

6309170555 นาย กฤษฎา มิ่งขวัญ

6309170556 นางสาว ชญาภา กอนรัมย์

6309170557 นางสาว ประกายดาว สามทอง
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6309170558 นาย ณัฐพล คําฝ้๎น

6309170559 นางสาว ภัทรา มานะกิจ

6309170560 นาย มนต์ชัย ศรีสุวรรณ

6309170561 นางสาว ปริยากร แดงสุวรรณ์

6309170562 นาย วุฒิพล สายแก้ว

6309170563 นางสาว ปิยะธิดา รุ่งจินดาพร

6309170564 นางสาว ศิริลักษณ์ จันดาเพ็ง

6309170565 นางสาว ป๎ทมนันท์ สุขอ้วน

6309170566 นางสาว ชบาไพร เผือกแก้ว

6309170567 นาย รชต แจ้งใจ

6309170568 นางสาว อินทิรา อิสราศิริกุล

6309170569 นางสาว วรวลัญช์ ทองทวี

6309170570 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยวัฒนาวุฒิกูล

6309170571 นาย อธิวัฒน์ นันตา

6309170572 นางสาว พัชรวี หอมเนียม

6309170573 นางสาว แพรวชนก บุญเล้ียง

6309170574 นางสาว ณัฐวดี ทันรังกา

6309170575 นาย นิติปกรณ์ โกยทอง

6309170576 นางสาว นางสาวสุดสดี ด้วนเกตุ

6309170577 นางสาว ทิพย์อัมพร บุบผา

6309170578 นางสาว ณัฐกานต์ นงโพธิ์

6309170579 นางสาว อาภาพร เขียมวัชระ

6309170580 นางสาว ส้ม พิศาลวรพงศ์

6309170581 นางสาว ชุติมา ตาบุญโล๊ะ

6309170582 นางสาว นงลักษณ์ สืบนาค

6309170583 นางสาว สุปราณี จิตเรณู

6309170584 นางสาว กิตติวรา เทีย่งกระโทก

6309170585 นางสาว ปาริฉัตร นอกตาจั่น
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6309170586 นางสาว จุฑามาศ บัววิเชียร

6309170587 นางสาว ณัฐชา มณีโชติ

6309170588 นางสาว ณัฐธิดา บุญเอื้อ

6309170589 นางสาว สุมินตรา จรจาก

6309170590 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เรืองไชยศรี

6309170591 นางสาว รัตติยา ชาญอาชา

6309170592 นาย ธีระศักด์ิ สุรสินธุ์

6309170593 นางสาว อภิญญา จิตคํารพ

6309170594 นางสาว อนุธิดา เล็กท่าไม้

6309170595 นาย รัชตะ อ่อนละมุล

6309170596 นางสาว อิสราภรณ์ ศรียาภัย

6309170597 นาย ทวิธาร จีนะสฤษด์ิ

6309170598 นางสาว ฌชิสา เดชวัฒน์

6309170599 นางสาว อภิญญา สุขมูล

6309170600 นางสาว จันทิมา แสงเนตร

6309170601 นางสาว จริญญา มีคํา

6309170602 นางสาว ปิยะนุช เฮ็งนิรันดร์

6309170603 นางสาว ชฎาพร ทองปลอด

6309170604 นางสาว ทัชชภร แทบธรรม

6309170605 นาย อภินันท์ แสนเลิศ

6309170606 นางสาว กัญญารัตน์ ผลบุญ

6309170607 นางสาว จินดารัตน์ แสนโท

6309170608 นาย อนุชา เชยโพธิ์

6309170609 นางสาว จุฑามาศ พลใหม่

6309170610 นางสาว อรนัส หมั่นเหมี้ยง

6309170611 นาง ณัฐวดี บุญจูบุตร

6309170612 นางสาว เอื้อมพร ผิวงาม

6309170613 นางสาว กัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
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6309170614 นาย กฤษณธร สาเอี่ยม

6309170615 นางสาว อมิตรา เอ่งเกียะ

6309170616 นางสาว ดวงสุรีย์ มีศรี

6309170617 นางสาว นฤภร ชูสุวรรณ

6309170618 นางสาว สุดาวัลย์ ศรีธาตุ

6309170619 นาย วัชรพล โสผล

6309170620 นางสาว อาภาวดี คําภูแก้ว

6309170621 นางสาว รุ่งกมล เรืองเสือ

6309170622 นางสาว วิชุดา เวชสิทธิ์

6309170623 นาย วรรณพงษ์ ทองเปราะ

6309170624 นางสาว พัชรี งามมโนนิมิต

6309170625 นางสาว ณัฐฌามล พรบัณฑิต

6309170626 นางสาว กาญจนา สุขภูวงค์

6309170627 นางสาว ชนิดา ยี่หลง

6309170628 นางสาว สุจิตรา จรเสมอ

6309170629 นางสาว จิรวดี สากล

6309170630 นางสาว จุฬาพร อามัสสา

6309170631 นางสาว สุภาภรณ์ นพเกตุ

6309170632 นางสาว สุนทรีย์ ฐิตะสุวรรณ

6309170633 นางสาว ณัฐกานต์ ไวยะกา

6309170634 นาย พีระเดช บุญสาร

6309170635 นางสาว อภัสนันท์ ชายแก้ว

6309170636 นางสาว จิราภรณ์ แสงก่าํ

6309170637 นางสาว วรรณิศา ปิน่อมร

6309170638 นางสาว ภควรรณ แย้มโสภี

6309170639 นาง สุกัญญา นกทอง

6309170640 นาย สารวัตร ยิ้มแฉ่ง

6309170641 นางสาว สมลักษณ์ พิมโซ
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6309170642 นาย สุโชติ โชติมัย

6309170643 นางสาว พวงเพ็ชร หนิ้วหยิ่น

6309170644 นาย ธีรดนย์ รัตนชนน

6309170645 นางสาว สุทธิดา แย้มทัศน์

6309170646 นางสาว พนิตตา ฤทธินาคา

6309170647 นางสาว วรรณิศา จักรพันธุวงค์

6309170648 นางสาว มินทร์รฐา อริยะวรารมย์

6309170649 นางสาว ประวีณา เลาะประสิทธิ์

6309170650 นาย ชวนากร จันทะลุน

6309170651 นางสาว ปรัศณี เลาะประสิทธิ์

6309170652 นางสาว พรญาณี กุลบ่าง

6309170653 นางสาว สุวิมล ศิรประภาพฤทธิ์

6309170654 นางสาว ชนิกานต์ ทองคํา

6309170655 นางสาว มารียะฮ์ สาหลี

6309170656 นาย อภิรมย์ บุญมี

6309170657 นางสาว ธัญพิชชา พูลยรัตน์

6309170658 นางสาว วิภาดา วงศ์มา

6309170659 นางสาว ชมัยพร ผาแก้ว

6309170660 นางสาว ณิชมน ชูรอด

6309170661 นางสาว ญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา

6309170662 นางสาว กรรณิการ์ นุ่นรอด

6309170663 นางสาว ลําแพน ชาแท่น

6309170664 นางสาว อารัฐญา อารมย์สุข

6309170665 นาย อภิสิทธิ์ เหล็งสุดใจ

6309170666 นางสาว สุชาดา ลือสมุทร

6309170667 นาย วิชญะ ลาชมภู

6309170668 นาย วรดร ลาชมภู

6309170669 นาย คงภพ รุจิราธาดากูล



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 35

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  1852  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309170670 นางสาว นารีรัตน์ แสนภักดี

6309170671 นางสาว รุจีรัตน์ จันทร์สุข

6309170672 นางสาว อมรรัตน์ ไชยบิน

6309170673 นางสาว ชลธิชา ป๎ชชาชาญ

6309170674 นางสาว กรรณิการ์ เนเต็ก

6309170675 นางสาว ดารณี วงค์ธานี

6309170676 นางสาว สุพัตรา จันทร์ลา

6309170677 นางสาว กฤษกร ศรีพรม

6309170678 นางสาว พรสวรรค์ แซ่ยับ

6309170679 นางสาว ณัฐวดี พันธพงค์

6309170680 นางสาว มินท์ธิตา พงษ์นิธิศบวร

6309170681 นางสาว อรยา ร่องสายกา

6309170682 นางสาว รจน์รพี พุกชาญค้า

6309170683 นางสาว จิราพร มูลจักร

6309170684 นางสาว จิราภรณ์ ชมสุวรรณ

6309170685 นางสาว ณัลผกา พรมสอน

6309170686 นางสาว ณัฐพร มาสวัสด์ิ

6309170687 นางสาว พิมพ์กมล สังข์กรด

6309170688 นางสาว อัมพิกา กรดมาก

6309170689 นางสาว สุกัญญา เม่งบุตร

6309170690 นางสาว ชนัญชิดา สมทรง

6309170691 นางสาว กนิษฐา วงศ์จันทร์

6309170692 นางสาว สุภาวดี ศรีแก้ว

6309170693 นางสาว ปิยรัตน์ จันทร์แก้ว

6309170694 นางสาว ช่อทิพย์ ชาติชํานิ

6309170695 นางสาว กัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น

6309170696 นางสาว สุวภัทร ทุมมาสุทธิ์

6309170697 นาย ปองพล หนูเสน
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6309170698 นางสาว เมธิญา ช้างเจริญ

6309170699 นางสาว จุฑามาศ มุลคําเกต

6309170700 นางสาว รัญญา ทองเพ็ชร

6309170701 นางสาว อุทัยวรรณ จันทะโชติ

6309170702 นางสาว ขนิษฐา โลหะประเสริฐ

6309170703 นาย ชัยวัฒน์ สิทธิศักด์ิ

6309170704 นาย ฐาปกา อริยะปราชญ์กวิน

6309170705 นาย นครินทร์ ยอดพิจิตร์

6309170706 นางสาว ณัชพัฒน์ (จริยา) ช่วยเกิด

6309170707 ว่าทีร้่อยตรี วิศรุต สกุลไทย

6309170708 นางสาว ณัฐวดี ประเสริฐทรงกุล

6309170709 นาย ปรัชญา สกลอารีย์

6309170710 นาย ธีรยุทธ คะเสนา

6309170711 นางสาว นฤมล วันกึ๋ง

6309170712 นางสาว สุนันทา สุพัฒน์

6309170713 นาย กรกฎ รักพรหม

6309170714 นาง สัตตบงกช เพ็ชรหลํา

6309170715 นางสาว จุฑามาศ มาน้อย

6309170716 นาย ภาณุวิชญ์ สว่างอารมย์

6309170717 นางสาว รุ่งรวี นามวงษา

6309170718 นางสาว ปฤษฎา คุ้มชนะ

6309170719 นางสาว วรินทรา คําสอน

6309170720 นางสาว กนกภรณ์ ยิ้มละไม้

6309170721 นางสาว กรนิกา วงโสภา

6309170722 นาย สาธิต ป๎จฉิม

6309170723 นาย นัฐดนัย แซ่เตียว

6309170724 นาย นพคุณ ไทยประเสริฐ

6309170725 นางสาว ธัญพิชชา พิชะยะ
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6309170726 นางสาว กมลวรรณ ก่องนอก

6309170727 นางสาว โศจิรัตน์ บุตรวงษ์

6309170728 นางสาว วิชิณีย์ ปินตา

6309170729 นางสาว กณิกนันท์ พึง่ปรีดา

6309170730 นางสาว เปีย่มสุข เรียบร้อย

6309170731 นาย ปวีณ สิงห์ทอง

6309170732 นางสาว เอ็มอร นิ่มดี

6309170733 นางสาว นภาษิณี คําสิยาภรณ์

6309170734 นางสาว วนิดา สร้อยสน

6309170735 นางสาว พนิดา สืบดา

6309170736 นางสาว ทรงสมร ศรีโกตะเพ็ชร

6309170737 นางสาว กชนิภา พุทธกรธํารงป์

6309170738 นาย อนุกูล ปานกรด

6309170739 นางสาว สัณหจุฑา ชมภูนุช

6309170740 นาย วิเชียร จั่นจํารูญ

6309170741 นางสาว ดวงตะวัน แสงเงิน

6309170742 นางสาว สุดาทิพย์ โฉมขวัญ

6309170743 นาย อัจฉริยะณัฏฐ์ คําเหลือ

6309170744 นางสาว สุภาพร ชูดํา

6309170745 นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริสานต์

6309170746 นางสาว สุชาดา วิทยพันธ์

6309170747 นางสาว กิตติภารัตน์ กรวดนอก

6309170748 นางสาว สุกัญญา สวัสดี

6309170749 นาย ตรัยพัทธ์ วรชาตวัฒนากรณ์

6309170750 นางสาว จารุวรรณ แจ่มวิถีเลิศ

6309170751 นาย วรากร จรรยา

6309170752 นางสาว มุทธา สุภาผล

6309170753 นางสาว ณัฐธิดา ทิพย์นุ้ย
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6309170754 นางสาว วรารัตน์ พระคุณ

6309170755 นางสาว วิวรรธนา แตงสมบูรณ์

6309170756 นางสาว นิภา จิตจารุจิต

6309170757 นางสาว กรนันท์ ลุนอุดม

6309170758 นางสาว กรกนก ผู้ดี

6309170759 นางสาว แทมมริน พรหมศร

6309170760 นางสาว กาญจนา พิมพ์สวรรค์

6309170761 นางสาว ศิริรัตน์ โพธิพ์ิมพ์

6309170762 นางสาว ปรัชญาภรณ์ วรรณสุทธิ์

6309170763 นางสาว นิธิพร สุทธิธรรม

6309170764 นางสาว นภาพร จันทร์หอม

6309170765 นาง ณัฐวรา เสนีย์ศรีสันติ

6309170766 นาย ทรงพล ชื่นกุศล

6309170767 นางสาว บุญญิสา ชาญพินิจ

6309170768 นางสาว ทวินันท์ ใหญ่ปราม

6309170769 นางสาว จุฬาลักษณ์ หลงศรีภูมิ

6309170770 นาย สันติพจน์ กาบแก้ว

6309170771 นางสาว วรพรรณ พจน์มนปิติ

6309170772 นาย ธนบัตร ประทีปมณีรักษ์

6309170773 นางสาว จําเลียง เสมอ

6309170774 นางสาว อังสนา อํามฤทธิ์

6309170775 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล

6309170776 นาย ไชยา ป้องเขต

6309170777 นางสาว นภัสนันทร์ นุชเนื่อง

6309170778 นางสาว ภารฎา พรหมพินิจ

6309170779 นาย นัฐกร พรมทา

6309170780 นางสาว สิริยากร พรหมเสน

6309170781 นางสาว วิยะดา ล้ิมธนาวานิชย์
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6309170782 นางสาว พิชามญชุ์ ทองเชื้อ

6309170783 นางสาว แพรววนิต เฉลิมชัยสถิตกุล

6309170784 นางสาว บี ไพรเขตร์

6309170785 นาย พชระ วิรัตน์ประเสริฐ

6309170786 นางสาว นรินธร ไชยปาน

6309170787 นางสาว ระวิวรรณ เกษนคร

6309170788 นางสาว สุทธิกานต์ รอดรัศมี

6309170789 นางสาว สาลินี เตโชชะ

6309170790 นางสาว เจนจิรา วงษ์พระบุตร

6309170791 นาย กิตติชาญ มากศรี

6309170792 นางสาว จอมขวัญ กายฤทธิ์

6309170793 นางสาว นุชรี เทพเสนา

6309170794 นางสาว กรรณิการ์ แผ่นงา

6309170795 นาย ฐิติพงศ์ นาแซง

6309170796 นางสาว เจนจิรา อยู่เย็น

6309170797 นางสาว กัณฐาภรณ์ พรหมผาบ

6309170798 นาง วารุณี สุวรรณโณ

6309170799 นาย ปิยมิตร ฉายวิริยกุล

6309170800 นาย จีรัฐติกุล โสธรรมมงคล

6309170801 นางสาว จิราวรรณ ธีรธาราธิคุณ

6309170802 นางสาว กัญญลักษณ์ อ่าํเงิน

6309170803 นางสาว ศิริประภา ไกรพินิจ

6309170804 ว่าที ่ร.ต.หญิง สุกัญญา แสงแก้ว

6309170805 นางสาว ไอนลิน รามแก้ว

6309170806 นางสาว สิริชนก ปานเนียม

6309170807 นาย อนุวัฒน์ ธูปสักการะ

6309170808 นางสาว เบญญาภา สุทธิกลับ

6309170809 นาย พรหมบัญชา ประเสริฐรุ่งโรจน์
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6309170810 นางสาว ศิริวรรณ  สมประสงค์ 

6309170811 นางสาว สุพัชรินทร์ สีสงค์

6309170812 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กัญญ์ณณัฎฐ์ พัฒนพงศ์

6309170813 นาย สรวุฒิ สิงห์คําจันทร์

6309170814 นางสาว อารีรัตน์ จันทะเสน

6309170815 นาย ธีรสาร หารภูมิ

6309170816 นางสาว พัชราภรณ์ พุม่นาค

6309170817 นาย จิฐานนท์ เทียนดี

6309170818 นางสาว อทิญา เกิดสมบัติ

6309170819 นาย ธนพล ชมภูพืน้

6309170820 นาย วาทิตย์ รัตนบุรี

6309170821 นางสาว เสาวภา พึง่พิณ

6309170822 นางสาว นางสาวอังคณา เผ่าชูศักด์ิ

6309170823 นาย ธชรัฐ กงแก้ว

6309170824 นางสาว ประไพพักตร์ ชูแสงศรี

6309170825 นางสาว ภัณฑิรา ภูมิธันวา

6309170826 นางสาว ภคญาณิน บุญภาย

6309170827 นางสาว เสาวรินทร์ ยอดสวัสด์ิ

6309170828 นางสาว ณัฐณิชา สุริวงค์

6309170829 นางสาว ประภัสสร หนูละออง

6309170830 นางสาว อรยา ประภาสัย

6309170831 นางสาว สุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์

6309170832 นางสาว กาญจนา ลังกาวงค์

6309170833 นางสาว ณัฏฐากุล ภักดีสว่าง

6309170834 นางสาว จิตราภรณ์ บานแย้ม

6309170835 นางสาว นันพัชพร พระทอง

6309170836 นางสาว สุกัญญา กายรัตน์

6309170837 นางสาว สุธิมนต์ เครือโสม
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6309170838 นาย เกริกพล ป้อมชัย

6309170839 นางสาว วลีพรรณ พิมพ์ภักด์ิ

6309170840 นางสาว อังสุมารินทร์ สาริสิทธิ์

6309170841 นางสาว ณัฐชยา แสงอินตา

6309170842 นาย กุลภพ โพธิก์ิ่ง

6309170843 นาย อดิกันต์ นัยสุดใจ

6309170844 นางสาว ชญานิน บุญเพชร

6309170845 นางสาว นฤพร วงษ์บวร

6309170846 นางสาว กุลภาวี อ่วมขันธ์

6309170847 นางสาว วรวรรณ ตามสุขสนธิ์

6309170848 นางสาว กนกวรรณ ชูไพร

6309170849 นาย วิษณุ ยีหรีม

6309170850 นางสาว เมธาวี เกียรติพรพิเชฐ

6309170851 นางสาว กฤษณา เลือดสงคราม

6309170852 นางสาว อารีรัตน์ ครุฑป๎กษี

6309170853 นางสาว ธัญญา สัมพันธ์อภัย

6309170854 นางสาว อัจฉรา สุก๋า

6309170855 นางสาว วิกานดา ล้อมวงศ์

6309170856 นาย ประนตชัย บูรณะกิจ

6309170857 นางสาว ดรุณี แทนคุณ

6309170858 นาย ชัชธฤตญาณ บุราณ

6309170859 นางสาว วราภรณ์ หวังคุ้มกลาง

6309170860 นางสาว กนกวรรณ กนกสกุลเดช

6309170861 นางสาว สุจิตรา เพ็งแจ่ม

6309170862 นางสาว สุพรรษา ชวดนันท์

6309170863 นางสาว ชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์

6309170864 นางสาว นมัสยา มโนการ

6309170865 นางสาว ณัฐจิตรา สาสอน
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6309170866 นางสาว นิตยา หลักคํา

6309170867 นางสาว อัมพา กุไธสง

6309170868 นางสาว กนกวรรณ มุ่งงาน

6309170869 นางสาว หงษ์นภัทร ลิลาพันธิสิทธิ์

6309170870 นางสาว ศันณี หมักหมัน

6309170871 นางสาว สุรภา วิชาเป็ง

6309170872 นางสาว กรกนก สุหร่ายคิมหันต์

6309170873 นางสาว ชุติกาญจน์ สําราญใจ

6309170874 นางสาว วรารัตน์ เทศใต้

6309170875 นางสาว นิศามณี แก้วหลักดี

6309170876 นาย พุฒิธาดา อิ่มชื่น

6309170877 นางสาว ลักษณา อรรถรุ่งโรจน์

6309170878 นาย อมรเทพ สุขพัฒนา

6309170879 นางสาว ฤณิชชา เทพเสนา

6309170880 นางสาว พิมผกา บุโพธิ์

6309170881 นาย เอกลักษณ์ ชวดนุช

6309170882 นาย ชัยชนะ เชียรวิชัย

6309170883 นางสาว พลอย ขุนเพชร

6309170884 นางสาว ปริชมนณ์ นนศิริ

6309170885 นาย วรพรต กล่ินแย้ม

6309170886 นาย กฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง

6309170887 นางสาว สุวิสา ชายเกตุ

6309170888 นางสาว ประภัสรา สุดยอด

6309170889 นางสาว ฐาปนันดร์ หว่างพัฒน์

6309170890 นางสาว เบญจวรรณ สุขเสริม

6309170891 นางสาว สุภรัตน์ น้อยปาน

6309170892 นาย ศุภโชติ ป๎ญญา

6309170893 นาย ธเนศ ท้าวทอง
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6309170894 นางสาว พุทธชาด คงกําเนิด

6309170895 นางสาว อุไรรัตน์ กั่งแฮ

6309170896 นางสาว ภาวิตา บุญทอง

6309170897 นาย ณัฐพล อุ่นขจร

6309170898 นางสาว ชิดชนก ลือชารักษ์

6309170899 นางสาว สุภาพรรณ กันทากาศ

6309170900 นางสาว เจนจิรา ปากหวาน

6309170901 นางสาว ภัสรา พิมโพ

6309170902 นางสาว โสภิตา โพธิท์อง

6309170903 นาย วีระศักด์ิ ทศพล

6309170904 นางสาว วันเพ็ญ นาคีสังข์

6309170905 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วสวี

6309170906 นางสาว ณัฏยาณี อนุมาตย์

6309170907 นางสาว ธัญญภรณ์ อบเชย

6309170908 นางสาว สุริวรรณ จําวัน

6309170909 นางสาว ธนภรณ์ ยมจันทร์

6309170910 นาง สาวิตรี ปราบณรงค์

6309170911 นางสาว วิภาวรรณ แสนจันทร์

6309170912 นางสาว ปวีณา วงษ์อุ่น

6309170913 นางสาว จุฑารัตน์ อันทะวงษ์

6309170914 นางสาว โชติกา เหมะ

6309170915 นางสาว ขวัญฤทัย เดชขุนทด

6309170916 นางสาว สรัลชนา กีรตินิจกาล

6309170917 นาย นวพรรษ ประชุมรักษ์

6309170918 นาย รัชธนน กิจการ

6309170919 นางสาว กีรตา ช่วยศรีนวล

6309170920 นางสาว ณัฐชา ศรีจันทึก

6309170921 นางสาว รวิสรา ธาระรูป
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6309170922 นางสาว ปณตภรณ์ จงร้ังกลาง

6309170923 นางสาว เสาวลักษณ์ อัยราคม

6309170924 นาย พงศ์ภัค เดชยก

6309170925 นางสาว จารุวรรณ เกื้อทอง

6309170926 นางสาว พัฒน์วดี พานิช

6309170927 นางสาว สุภาวิตา อุกฤษ

6309170928 นางสาว ศศิฌานันท์ แสนรัตน์

6309170929 นาย ธงชัย สันฐาน

6309170930 นางสาว สุรัชญา ศรธรรมลี

6309170931 นางสาว สุตาภัทร แคภูเขียว

6309170932 นางสาว ธนัญญา คํานาน

6309170933 นาย กรวิชช มิตรแก้ว

6309170934 นางสาว กชกร ภูท่อง

6309170935 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินมะโน

6309170936 นางสาว นัชฎาพร ขันโมลี

6309170937 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา

6309170938 นางสาว พณิชา สิริผดุงเดช

6309170939 นางสาว ชยานันท์ นวดไธสง

6309170940 นาย ชยางกูร สิงห์สุวรรณ

6309170941 นางสาว สุดารัตน์ ศรวรานันท์

6309170942 นาย  ุบุญญฤทธิ์ คณิตวรตกุล

6309170943 นางสาว อนัตตา ทองแจ่ม

6309170944 นางสาว อาภา โชติไสว

6309170945 นาย ชัยพร จุ้ยประเสริฐ

6309170946 นาย สุรศักด์ิ สุขแพทย์

6309170947 นางสาว ณัฐรุจา มาทะ

6309170948 นางสาว ณัฐริกา ช้างเชื้อ

6309170949 นางสาว นันทิกานต์ จันทวงศ์
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6309170950 นาย วีรเทพ กิจปกรณ์สันติ

6309170951 นางสาว ฐิติมา กระจาดทอง

6309170952 นางสาว นิภาวดี ทีอุปมา

6309170953 นางสาว วริศรา ศรีพระจันทร์

6309170954 นางสาว สุวลักษณ์ มาลยาภรณ์

6309170955 นางสาว จริยา ใจธรรม

6309170956 นางสาว พลอยไพลิน เจี่ยโชติกุล

6309170957 นางสาว จุฑารัตน์ วงค์วัฒนา

6309170958 นาย บวรภัค ชาวไร่อ้อย

6309170959 นางสาว วันวิสาข์ ชาวไร่อ้อย

6309170960 นางสาว ฐิติมา ชินพันธ์

6309170961 นาย วิษณุวัฒน์ จันต๊ะพิงค์

6309170962 นาย ศุภชัย ณรงค์

6309170963 นางสาว มินตรา จันทร์เสถียร

6309170964 นางสาว นารีรัตน์ พงษ์โพธิช์ัย

6309170965 นางสาว ลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร

6309170966 นางสาว พิรญาณ์ สุขสนาน

6309170967 นางสาว นราธิป ภักดี

6309170968 นางสาว จินต์จุฑา ใบยา

6309170969 นางสาว ธัชชา ภักดีอุทธรณ์

6309170970 นางสาว ดวงฤทัย ทับน้อย

6309170971 นางสาว ปิยวรรณ วงศ์สุข

6309170972 นางสาว ศศินันท์ จันดาเวียง

6309170973 นาย กันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ

6309170974 นางสาว วรนันทร์ หอมร่ืน

6309170975 นางสาว ชมภัสสร อุ่นแสงจันทร์

6309170976 นาย วศิน ไชยศล

6309170977 นางสาว สุวรรณี พรรณขาม
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6309170978 นางสาว ใกล้รุ่ง แช่มวิลัย

6309170979 นางสาว กัลยาณี งามแฉล้ม

6309170980 นาย อาณัติ หงษ์จันทร์

6309170981 นางสาว วิไลภรณ์ เย็นใจพร

6309170982 นางสาว ชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว

6309170983 นางสาว ชิดชมัย ยิ้มจันทร์

6309170984 นาย วิษณุกร เบ๊ะกี

6309170985 นาย พันธกานต์ เขียวชะอุ่ม

6309170986 นาง ณันชลักษณ์ สุบินเกษมสิริ

6309170987 นาย สุทัศน์ ผลรอด

6309170988 นางสาว อรวรรณ วีสันเทียะ

6309170989 นางสาว กนกวรรณ นันทา

6309170990 นางสาว วิภาภรณ์ หมูแก้ว

6309170991 นางสาว อัจนา คําเจริญ

6309170992 นางสาว ศศิธร บุญมี

6309170993 นางสาว ธนารีย์ ลาภวงศ์อนันต์

6309170994 นาย ณัฐวุฒิ ชูเนตร

6309170995 นาย สุชาติ อินทรเสนี

6309170996 นาย ปรวิช โพธิเวชกุล

6309170997 นาย วรวุฒิ นิติฐิติกร

6309170998 นางสาว กรกนก นิยมเสถียร

6309170999 นางสาว สุภาพร ยืนยงค์

6309171000 นางสาว นรินทิพย์ เกตุทับทิม

6309171001 นาง จิราวรรณ อินต๊ะวิน

6309171002 นาย กิตติศักด์ิ สีแดง

6309171003 นาย อธิวัฒน์ คําทองสุข

6309171004 นางสาว เบญจวรรณ ส่ีเหรียญน้อย

6309171005 นางสาว ญาณินี แสนพลเมือง
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6309171006 นาย สุรศักด์ิ แก้วคําไสย์

6309171007 นาย ธนัช วรรณวงษ์

6309171008 นางสาว พิชญา วิเศษจิรกาล

6309171009 นางสาว วริศรา เรืองอักษร

6309171010 นางสาว จีรนันท์ มานุ้ย

6309171011 นางสาว สุริษา นวลมา

6309171012 นางสาว ธัญวรรณ จันทา

6309171013 นาย กฤตภาส บุญขันธ์

6309171014 นาย ภัคภูมิ พรหมมาลี

6309171015 นางสาว สุรีย์พร นาบํารุง

6309171016 นางสาว สุนิสา ชื่นด่านกลาง

6309171017 นางสาว ชฎาพร สู่เสน

6309171018 นางสาว เขมสรณ์ หอมจันทร์

6309171019 นางสาว ภัทรศรี ทองแย้ม

6309171020 นางสาว วิไลรัตน์ เง็กเอี่ยม

6309171021 นางสาว พรนภา ใจเทีย่งแท้

6309171022 นางสาว ปริชาติ กล้วยภักดี

6309171023 นางสาว ปวีณา ชารีรมณ์

6309171024 นางสาว สมฤทัย ดรบ้านเขียว

6309171025 นางสาว ธัญญ์ธนัทพร เทพสิงห์แก้ว

6309171026 นางสาว พัชรพร แก้วจันทึก

6309171027 นางสาว ปุญญาภา ขันธสุคนธ์

6309171028 นางสาว เสาวลักษณ์ คงดีเพียร

6309171029 นางสาว วรรณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

6309171030 นางสาว แก้วจันทร์ ศรีประสาน

6309171031 นางสาว รัชนี คงป้อม

6309171032 นางสาว ศิริกัญญา ศรเดช

6309171033 นางสาว อรวรรณ ช่วยอักษร



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 48

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  1852  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171034 นางสาว ฏักศิณี สมกําลัง

6309171035 นางสาว กรรม์ภิรมย์ เอมชนานนท์

6309171036 นางสาว อุมาพร ชูมณี

6309171037 นางสาว ธนาภรณ์ เปียทนงค์

6309171038 นางสาว กมลวรรณ วงศ์พิพันธ์

6309171039 นาย ติณณภพ ไผ่เถื่อน

6309171040 นางสาว พิชญากานต์ ศรีอุดร

6309171041 นางสาว จุฑามาศ ทําเพียร

6309171042 นางสาว พัชรีวรรณ กล่ินจันทร์

6309171043 นาง วลัยภรณ์ สุยะ

6309171044 นางสาว ธนภรณ์ กันทะเขียว

6309171045 นางสาว จริยา สุขวัฒนมงคล

6309171046 นางสาว วาสนา นิตมา

6309171047 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสมบัติ

6309171048 นางสาว ศิรินภา ห้วยทราย

6309171049 นางสาว กรวรรณ พูนสวัสด์ิ

6309171050 นางสาว ณัฎฐณิชา พิศหนองแวง

6309171051 นางสาว วันวิสา เย็นกาย

6309171052 นางสาว ชมพู สงอาจินต์

6309171053 นาย สถาปนิก ทับแสง

6309171054 นางสาว มนาณัฐ เพ็ชรมงคล

6309171055 นางสาว เบญญาภา ไตรสุทธิ์

6309171056 นางสาว กนกวรรณ วรรณพงษ์

6309171057 นางสาว สุกาญจนา พงษ์เกตุ

6309171058 นางสาว สุณิสา แก้วผ่อง

6309171059 นาย สุพจน์ ทันถาจิตร์

6309171060 นางสาว วารุณี แทนคุณ

6309171061 นางสาว ปฐมพร ชูเวช
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6309171062 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์ทอง

6309171063 นาง อุรีรัชต์ รูปงาม

6309171064 นาย ภีรพน สังขโบสถ์

6309171065 นางสาว ศันสนีย์ เซ๊ะวิเศษ

6309171066 นางสาว ทิพย์พนิตา โสตทิพย์

6309171067 นางสาว นิภาพร นิลรัตน์

6309171068 นางสาว กรกวรรษ รัศมิทัต

6309171069 นางสาว ณัฐรินีย์ ภัทรภูริตานนท์

6309171070 นางสาว อภิญญา หนองภักดี

6309171071 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมคํา

6309171072 นางสาว ไพรินทร์ แก้วโสม

6309171073 นาย ปรัชญา ศาลางาม

6309171074 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปรียาพร เทศลาภ

6309171075 นาย ศักด์ิเกษม มาอุ่น

6309171076 นางสาว พิมพ์วิภา พวงเพชร

6309171077 นาย อุทัยรัฐ ศิริบาล

6309171078 นางสาว เพ็ญสินี ติดไชย

6309171079 นาย อภิวัฒน์ ไชยประยา

6309171080 นางสาว สรารัตน์ สุหลง

6309171081 นางสาว พัชริดา อ่าํบุญ

6309171082 นางสาว ทศพร เกตุเล็ก

6309171083 นางสาว อภิตรา มามาก

6309171084 นาย ปวีร์ เวียงอินทร์

6309171085 นางสาว วิรวรรณ ชื่นค้า

6309171086 นางสาว อัญชลี บุญยืน

6309171087 นางสาว กาญจนา มณีนิล

6309171088 นางสาว วาลิกา บังศรี

6309171089 นางสาว วรรษชล บํารุงรักษ์
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6309171090 นางสาว มนัสยา ทัดทอง

6309171091 นาย อธิวัฒน์ พิมพ์บึง

6309171092 นางสาว ธัญลักษณ์ ชนะพล

6309171093 นางสาว ณัฏฐา เปลยันทะ

6309171094 นางสาว เกษรี ศรีอนันต์

6309171095 นางสาว กุลวดี ธนศุภวิมล

6309171096 นางสาว เอื้อมพร พิพัฒนสมบุญ

6309171097 นาย ผไท กระจ่างยุทธ

6309171098 นาง ภัณฑิรา ปิน่แก้ว

6309171099 นาย สมยศ สิทธิผิ์น

6309171100 นางสาว วิกานดา งามสม

6309171101 นางสาว พิมพ์ใจ กอแก้ว

6309171102 นางสาว ปาริชาติ แก้วพิลา

6309171103 นางสาว พรพิมล งามสม

6309171104 นางสาว ศุภัชญา จันทร์ลัง

6309171105 นางสาว พิมประภา โลนันท์

6309171106 นาย พชรพล เชื่อมชิต

6309171107 นาย กมล ก๋าเร็ว

6309171108 นางสาว กวิสรา จันทํา

6309171109 นางสาว จุฑามาศ รางแดง

6309171110 นาย ธนสรณ์ โอพัง่

6309171111 นางสาว สุนิสา ชามโสม

6309171112 นาย สาธิต นาวายนต์

6309171113 นางสาว สุนิสา สายสุวรรณ์

6309171114 นาย กมล ช่างทุง่ใหญ่

6309171115 นางสาว มินตรา เลาหะไพบูลย์

6309171116 นาย ศราวุธ สมวงค์

6309171117 นางสาว ณัฎฐธิดา ทองอุปการ
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6309171118 นาย ณัฐพล เรืองตา

6309171119 นางสาว ธวัลพร วรรณทวี

6309171120 นางสาว ธมลวรรณ วรรณภูงา

6309171121 นางสาว นฏกร ประสมสุข

6309171122 นาย สิริพงษ์ ใครบุตร

6309171123 นาง สุพัตตรา ฤกษ์วิเศษ

6309171124 นางสาว รุจิรัฐ เวชสถล

6309171125 นางสาว อารีวรรณ สีขัดเค้า

6309171126 นาย อธิกะ สิงหรัตนศิริ

6309171127 นาย อัศวิน ศิลปอาชา

6309171128 นางสาว ชิสา เรืองแสงอร่าม

6309171129 นางสาว ภัสส์กุญช์ ศรีสุวรรณ

6309171130 นางสาว ธาริณี แสงเขต

6309171131 นางสาว มณีรัตน์ ขีดดี

6309171132 นาย กฤษติยาภรณ์ เพชรใจศักด์ิ

6309171133 นางสาว กนกอร ตุ่นจิต

6309171134 นางสาว นลินณิชา เพ็ชร์เดชะ

6309171135 นางสาว วรัญญา วงศ์คํา

6309171136 นางสาว ศิริวิมนต์ บุญอยู่

6309171137 นางสาว รินรดา ธรรมปรีชา

6309171138 นางสาว ลลิตา มณีกัน

6309171139 นางสาว อิสริยาภรณ์ สุขสวัสด์ิ

6309171140 นางสาว กวินนา มิดดา

6309171141 นางสาว กฤติยา บุญป๎น๋

6309171142 นาย พลกฤต นาควิเชตร

6309171143 นางสาว อริสา บุญเกษม

6309171144 นางสาว นารีรัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

6309171145 นางสาว พิชญา ฤทธิเ์รืองรุ่ง
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6309171146 นาย อภิเชษฐ์ ข่าทิพย์พาที

6309171147 นางสาว พัฒตราภรณ์ ไกรทอง

6309171148 นางสาว กัญญา จั่นรัตน์

6309171149 นาง จันทร์จิรา โตสวัสด์ิ

6309171150 นาย เอกลักษณ์ มุงต่อม

6309171151 นางสาว สโรชา ขวัญแก้ว

6309171152 นางสาว ธิดาภรณ์ ศรีภูมิ

6309171153 นางสาว สตรีรัตน์ สีขมิ้น

6309171154 นางสาว ณิชาภา ชัยมงคล

6309171155 นางสาว กัญญาณัฐ ทองดวง

6309171156 นาง สําอางค์ มานพ

6309171157 นาย รชานนท์ สุขถาวร

6309171158 นาย ประวิทย์ กันตะศรี

6309171159 นางสาว นารีรัตน์ ชาญประเสริฐ

6309171160 นาย พัฒนพงศ์ กลางวงษ์

6309171161 นาย จิระพงศ์ คชเสนีย์

6309171162 นางสาว วิไลวรรณ คุ้มอาตม์ดี

6309171163 นางสาว อรอุมา ทองแก้ว

6309171164 นาย ฤทธิชัย ดีนาน

6309171165 นางสาว นันทิชา มารักษา

6309171166 นาย วัชรายุทธ คงทอง

6309171167 นางสาว สิริกร จันทร์จุไร

6309171168 นางสาว วาสนา พระเทพ

6309171169 นางสาว ศิวพร โคตะนนท์

6309171170 นางสาว ประภาวรรณ ชัยราช

6309171171 นางสาว พรพิมล สะแสงสาร

6309171172 นางสาว สุพัตรา ก้าวรบ

6309171173 นางสาว ณัฐวดี วงสากล
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6309171174 นาย ภาสกร ปุณณะตระกูล

6309171175 นางสาว สายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร

6309171176 นางสาว ศศิธร บุญศิลป์

6309171177 ว่าทีร่.ต.หญิง พัชราภรณ์ ปงขัติ

6309171178 นางสาว งามนิจ ภิรมย์ไกรภักด์ิ

6309171179 นางสาว ชิดชนก อุทัย

6309171180 นางสาว เบญจพร พรัดชู

6309171181 นางสาว วราภรณ์ สุวรรณหงษ์

6309171182 นางสาว รตนพร จีนน้ําใส

6309171183 นางสาว สุวพัชร พิทักษ์โสภณ

6309171184 นาง สุกัญญา หนูน้อย

6309171185 นางสาว สุธิดา แสนคําวงษ์

6309171186 นางสาว กนกพรรณ ตันติบูล

6309171187 นางสาว รสิกา อินทร์ธิราช

6309171188 นางสาว วิภาวี จอมอุ่น

6309171189 นาย อนุสรณ์ จันทร์แก้ว

6309171190 นางสาว นงลักษณ์ เจริญศิลป

6309171191 นาย ชาตรี มาเกิด

6309171192 นาย พงศกร กังวานธํารง

6309171193 นางสาว เจษินี ไชยสิทธิ์

6309171194 นางสาว ธัญลักษณ์ เพ็งไพบูลย์

6309171195 นางสาว หรรษกานต์ ชมผิวดี

6309171196 นางสาว ศุภสุดา เนวะลา

6309171197 นางสาว จันทรา เคนวงค์

6309171198 นาย ณัฐนนท์ หลิมวานิช

6309171199 นางสาว นันท์ศิริ จิตต์ประวัติ

6309171200 นาย นฤพล นันทะแสง

6309171201 นางสาว จิรัชญา กล่อมเกล้ียง
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6309171202 นางสาว จิราพร งามเจริญ

6309171203 นางสาว จิตรา ธรรมลังกา

6309171204 นางสาว ปรียานุช ขัดทองล้วน

6309171205 นาย ศุภวิชญ์ ทวีเมือง

6309171206 นางสาว รสสุคนธ์ ชื่นตา

6309171207 นางสาว ภวิตรา ตลับเงิน

6309171208 นางสาว ทรายขวัญ แสงอุ่น

6309171209 นางสาว ปาริตา มาตวิชิต

6309171210 นาย ณัฐวัฒน์ ภูยาทิพย์

6309171211 นางสาว ฐนันทิพย์ ชํานาญกิจ

6309171212 นางสาว สุกัญญา มีคํา

6309171213 นาย นพณัฐ ศรีพิศาล

6309171214 นาย อรรถพล สร้อยจิตร

6309171215 นาย สุพัฒน์ ผูกพันธุ์

6309171216 นางสาว ขวัญจิตร แก้วมีสี

6309171217 นางสาว ชนิสรา ธานีบุตร

6309171218 นางสาว เหมสุดา ตาวัน

6309171219 นางสาว กาญกมล เรืองศรี

6309171220 นาย ปรีดีพงษ์ คําที

6309171221 นาย รศิษกร แก้งคํา

6309171222 นางสาว กนกวรรณ หมวดอินทอง

6309171223 นางสาว วรรณฤดี หิรัญวงษ์

6309171224 นางสาว อภิญญา นวลทอง

6309171225 นาย จักรรินทร์ สัวบุตร

6309171226 นางสาว ขนิษฐา ชายทวีป

6309171227 นางสาว ศุภาพิชญ์ พูพ่วง

6309171228 นางสาว ฐิติยา บูรณศักด์ิ

6309171229 นาย อภิชา คงเจริญฤทธิ์
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6309171230 นาย เกรียงไกร เอ่งฉ้วน

6309171231 นางสาว จุฑามาศ ทาทะวงศ์

6309171232 นางสาว จีรนันท์ จันทร์รวม

6309171233 นางสาว วิลาสินี ศุภชัย

6309171234 นางสาว ณัฐณี ภิญโญศิริวัฒน์

6309171235 นางสาว สุดารัตน์ ตันเดโช

6309171236 นาย วัชระ เรืองเทพ

6309171237 นางสาว น้ําผ้ึง ทองปลิว

6309171238 นางสาว ดาริกา พิลางาม

6309171239 นางสาว สุปวีณ์ แสงแพร

6309171240 นางสาว กชาอร สายใจ

6309171241 นางสาว เพ็ญพร บัวงาม

6309171242 นางสาว ทิพรดา ผุสดี

6309171243 นางสาว อัญชลี สุทธิประภา

6309171244 นางสาว สมฤทัย เจริญจันทร์

6309171245 นางสาว เมวิสา ผ่องภิรมย์

6309171246 นางสาว จุฑาทิพย์ ทัศนศร

6309171247 นางสาว นวพร สืบเสาะ

6309171248 นาย ณัฐพีร แก้วประเทศ

6309171249 นางสาว ซารีนาห์ อาดัน

6309171250 นางสาว สุดารัตน์ นาคธูป

6309171251 นาย อรรถพงษ์ หร่ายมณี

6309171252 นางสาว กิตติมา ศรีศุภสันต์

6309171253 นางสาว ศศิธร มูลสระดู่

6309171254 นาย ภูริช เลาะวิถี

6309171255 นางสาว วงศ์นภา จันทร์เเดง

6309171256 นาย กฤตภาส อํานวยสุข

6309171257 นาย เชาวฤทธิ์ ศรีมูล
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6309171258 นางสาว วิภาวรรณ หันประดิษฐ์

6309171259 นาย ณัฐพล รัตนบุรี

6309171260 นางสาว ธาชินี ทองอร่าม

6309171261 นางสาว ธนาภา คําไพโรจน์

6309171262 นางสาว ณัฐวดี บุญพลอย

6309171263 นาย ธันวา เทิดนาธาร

6309171264 นางสาว นวรัตน์ มหันตมรรค

6309171265 นางสาว พรทิพย์ ปานเอี่ยม

6309171266 นางสาว ณฐา ปานเขียว

6309171267 นางสาว เกศสุดา เอกนิคม

6309171268 นางสาว รัชนีกร ดวงดี

6309171269 นางสาว สุนิสา ทรัพย์มาก

6309171270 นางสาว น้ําฝน บุตรหงส์

6309171271 นาย พิชัย คูณแสน

6309171272 นางสาว นงนุช มังฉกรรจ์

6309171273 นางสาว ณัฐกาญจน์ แสงสุวรรณ

6309171274 นางสาว อําพร วังวงค์

6309171275 นางสาว ฐิติพันธิ์ จิตต้ังบุญญา

6309171276 นาง โศภิตา หงษ์ษา

6309171277 นางสาว จิดาภา สุจริต

6309171278 นาย กิตติชัย มะโนวร

6309171279 นางสาว กัญฏณัฐ ปรางทอง

6309171280 ว่าที ่ร.ต.หญิง ณัทขชล พุม่มะลิ

6309171281 นาย พีรพันธุ์ พอกระโทก

6309171282 นางสาว วารีรัตน์ ปานแก้ว

6309171283 นางสาว สุดารัตน์ ภาสุวรรณ์

6309171284 นางสาว อารียา โกสิลา

6309171285 นางสาว สาวิตรี รัตนรัตน์
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6309171286 นางสาว ณัฐมล ขําคง

6309171287 นาย ธัญญารักษ์ ต้ังสุขศรี

6309171288 นางสาว มุจลินท์ ระดาบุตร

6309171289 นางสาว สุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล

6309171290 นางสาว เปรมิกา บัวไข

6309171291 นางสาว สุมิตรา กมศิลป์

6309171292 นางสาว จุฬาลักษณ์ แซ่ต้ัน

6309171293 นางสาว สุชารัตน์ บุญประคอง

6309171294 นาย วิศิษฏ์ สุขสมกิจ

6309171295 นางสาว ธันวารัตน์ ชาติสุขศิริเดช

6309171296 นางสาว สิริพร บุตรเจริญ

6309171297 นาย ปริญญา ฆารสมบูรณ์

6309171298 นางสาว จรียา ทองมี

6309171299 นางสาว กัลยารัตน์ วิสมล

6309171300 นางสาว เบญญาภา คนเพียร

6309171301 นางสาว พรพรรณ ตานิโก

6309171302 นางสาว วรัญญา สุ่มอิ่ม

6309171303 นางสาว รุ่งทิวา ไพรบึง

6309171304 นาย วทัญํู วงษ์คํา

6309171305 นางสาว จารุวรรณ ธารา

6309171306 นางสาว กัญญาวีร์ ภักดี

6309171307 นาย ณัฐวิทย์ หงส์ศิลา

6309171308 นางสาว จศิพร ขอถือกลาง

6309171309 นางสาว ศิริรักษ์ บุญมี

6309171310 นางสาว ภาวิณี เชยเดช

6309171311 นางสาว เจนจิรา โฮมชัยวงศ์

6309171312 นางสาว ศิริรัตน์ เล็กประเสริฐ

6309171313 นางสาว นุสรา ซาหล่อน
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6309171314 นางสาว ยุวัตรา สุประเสริฐ

6309171315 นางสาว นาตยา ศรีระวัฒน์

6309171316 นางสาว ชุติมา วงษ์เสนา

6309171317 นางสาว อาดีละห์ เจะและ

6309171318 นางสาว อรอนงค์ เชื่องวงศ์

6309171319 นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เรณู

6309171320 นาย ธนพันธ์ จอมศักด์ิ

6309171321 นางสาว กิตติมา ประยงค์ทรัพย์

6309171322 นางสาว วทันยา เพชรศรี

6309171323 นาย ธีรภัทร์ ศิริผล

6309171324 นางสาว กฤษณี สามารถ

6309171325 นาย กันตพงศ์ คาดการณ์ไกล

6309171326 นางสาว เวณิกา บุษบงค์

6309171327 นางสาว ปรายฟ้า ฤทธิเ์ดช

6309171328 นางสาว อลิสา นาอุดม

6309171329 นางสาว จันทิมา บุญชูศรี

6309171330 นางสาว กิตติพร ทองแทน

6309171331 นางสาว ญาดา ไทรฟ๎ก

6309171332 นางสาว จีราวรรณ พรมมา

6309171333 นางสาว ประภาพร จันทร์พงษ์

6309171334 นางสาว มนทกาญจน์ สมแก้ว

6309171335 นางสาว อรอุมา วันเสน

6309171336 นางสาว มาทินี บุตดาเพ็ง

6309171337 นางสาว อุมาพร วิชาผา

6309171338 นาย สุธิพงศ์ วรทล

6309171339 นาย ชาติชาย ไพจัตุรัส

6309171340 นางสาว วาสนา หวังนพ

6309171341 นางสาว อาภากร เทพชมภู
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6309171342 นางสาว สุภาณี ฉิมดี

6309171343 นาย เกียรติภูมิ ปิดชิต

6309171344 นางสาว สุกัญญา จิตตุราช

6309171345 นางสาว พิชชาภรณ์ ประหยัดทรัพย์

6309171346 นางสาว จตุพร อินทพรม

6309171347 นางสาว มลิสา ฤทธิเดช

6309171348 นางสาว จุฑามาศ เกิดหนู

6309171349 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญนวล

6309171350 นางสาว กานต์ธิดา ขุนชิต

6309171351 นาย พิษณุ ภูสด

6309171352 นางสาว รินรดา ก๋าต๊ิบ

6309171353 นางสาว กมลนิตย์ จันตาทะ

6309171354 นางสาว จีรมล คงแก้ว

6309171355 นางสาว แสงทิพย์ หว่างไม

6309171356 นางสาว วนิดา ทับสกุล

6309171357 นางสาว ธันทิวา พรหมอินทร์

6309171358 นาย พงศกร สุริยะ

6309171359 นางสาว เพ็ญพร สุขนา

6309171360 นางสาว อลิษา ฐานะ

6309171361 นาย ณภัทร วงศ์ชนเดช

6309171362 นางสาว ศิรินาถ ปรีชา

6309171363 นางสาว ชาริณี คันทะมูล

6309171364 นาย รุจิภาส ภูท่อง

6309171365 นางสาว พิจิตรา เลาเหล็กพลี

6309171366 นางสาว อรพรรณ พินพวง

6309171367 นางสาว ดุสิตา อรัญวารี

6309171368 นางสาว จิรัฐยา พราหมณ์แก้ว

6309171369 นางสาว พรรณธิดา เนตรทิพย์
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6309171370 นางสาว ชมามาส ช่วยเรืองพันธุ์

6309171371 นางสาว หทัยกาญจน์ รักบ้านเกิด

6309171372 นางสาว จุฬารัตน์ นุ้ยฉิม

6309171373 นาย วัฒนศักด์ิ เพียรธรรม

6309171374 นางสาว ชลิดา หวังพิทักษ์

6309171375 นาย บัวใส สอแสง

6309171376 นางสาว จันทร์ทิวา แสงกุดเลาะ

6309171377 นาย กิตติวุฒิ อิ่มสมโภช

6309171378 นางสาว ภาณินนุช กําลังหาญ

6309171379 นางสาว ณัชชา วัฒนายิ่งเจริญชัย

6309171380 นางสาว เนตรชนก ทองเอม

6309171381 นางสาว รวีวรรณ ปินตาแจ่ม

6309171382 นางสาว เกษร สมต้ัง

6309171383 นางสาว ณัฐชาภัทร สีเข้ม

6309171384 นางสาว วรรณระวี จิตจักร

6309171385 นางสาว สุพัตรา วรรณสุทธิ์

6309171386 นางสาว อนงค์นาถ เบ้าทอง

6309171387 นางสาว กชพร มูลจันดา

6309171388 นางสาว ศศิณัฐนันท์ ชัชวงษ์

6309171389 นางสาว เจนจิรา สุวรรณลอยล่อง

6309171390 นางสาว สุกัลยา ทองอินทร์

6309171391 นางสาว ชญาณี ทิพย์ศรีนิมิต

6309171392 นางสาว เมธินี ว่องไว

6309171393 ว่าทีร่.ต. ภานุวัฒน์ สุชีพ

6309171394 นาย นรเศรษฐ สมสกุล

6309171395 นางสาว ผกามาศ ไชยภักดี

6309171396 นาย พิศรุจน์ ยกชม

6309171397 นางสาว ชลกนก เขื่อนเพชร
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6309171398 นาย วสันต์ ดลหล้า

6309171399 นางสาว รวีพร ณ ลําปาง

6309171400 นาย เดชดนัย เมฆพงษ์ไพจิตร

6309171401 นางสาว วิณิชยา มหาวรรณ์

6309171402 นางสาว กัญญาเรศ ชูแสง

6309171403 นางสาว ธันย์ชนก สังขจร

6309171404 นางสาว พันธ์ทิพา คําวัง

6309171405 นางสาว วิไลลักษณ์ ทองดี

6309171406 นาย เอกรินทร์ ผัดติยะ

6309171407 นางสาว สุนิสา สิงห์โต

6309171408 นางสาว ปิยาภา สัมฤทธิเ์ปีย่ม

6309171409 นางสาว กาญจนี ผิวผ่อง

6309171410 นางสาว กัลธิญา หวาสกุล

6309171411 นาย ทวีรัชต์ คงรชต

6309171412 นางสาว ป๎จรัตน์ ศิลปกอบ

6309171413 นางสาว สุธาทิพย์ ช้างเพชร

6309171414 นางสาว น้ําผ้ึง ลายคราม

6309171415 นาง ธิรดา แสงมณี

6309171416 นางสาว นันทินี มณีชัย

6309171417 นาย อลงกรณ์ สิงห์นิกร

6309171418 นาย กสิพงษ์ ปราณี

6309171419 ว่าที ่ร.ต.หญิง เจนจิรา ลอยฟ้า

6309171420 นางสาว ธิดามาศ กํายาน

6309171421 นาย วุฒิพร เร็วสูงเนิน

6309171422 นางสาว ศุภรัตน์ เภากล่ิน

6309171423 นางสาว ฐิติพร ถอยวิลัย

6309171424 นางสาว สุวรรณา หวังดี

6309171425 นางสาว วิมัญชรี ดอกพุฒ
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171426 นางสาว ณัฐณิชา ชูจีน

6309171427 นางสาว ออมลออ พลอินทร์

6309171428 นางสาว บุศรินทร์ ทินะ

6309171429 นางสาว สุณิชญา เกษม

6309171430 นางสาว กชกร เลิกสันเทียะ

6309171431 นาย พชร พลทรัพย์ศิริ

6309171432 นางสาว ณฐพัชร์ หวานแก้ว

6309171433 นางสาว อัญรัตน์ รัตนประทีป

6309171434 นางสาว ธนาภรณ์ พูลสิทธิ์

6309171435 นาย ทศพล โคมหอม

6309171436 นางสาว พัชรินทร์ จันทรมณี

6309171437 นางสาว พิมพ์เกวลี ศักดาไพบูลย์

6309171438 นางสาว ป๎ญจรัตน์ โสมาบุตร

6309171439 นางสาว อุไรรัตน์ เค้าโนนกอก

6309171440 นางสาว กานดา  ีจีนเยี้ยน

6309171441 นางสาว กันทิมา ภิลัยวรรณ์

6309171442 นางสาว ชฎาพร สะหะขันธ์

6309171443 นางสาว ดวงกมล ชาญยุทธ

6309171444 นางสาว นัทธมน โบสถ์นอก

6309171445 นางสาว เสาวรัตน์ ทองอ่อน

6309171446 นาย สาโรช ชิตทรงสวัสด์ิ

6309171447 นางสาว จุฬาลักษณ์ ฟูใจ

6309171448 นาย ธนพล สะเทือนไพร

6309171449 นางสาว ปริยกร น้ําขาว

6309171450 นาย สุริยะ เขียวอําพล

6309171451 นางสาว ตะวันนา สังคะรินทร์

6309171452 นาย ฉัตรบดินทร์ อินทรสมบัติ

6309171453 นาย ธนพล จันทร์ศิริ
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171454 นางสาว กุลธิดา คุ้มแผน

6309171455 นางสาว โชติรส ขุนทองพุม่

6309171456 นางสาว กาญจนา สุขสมโภชน์

6309171457 นางสาว สุกัญญา นรเนตร

6309171458 นางสาว ดารุณี เธียรพิทยามาศ

6309171459 นางสาว สุวิมล สมสะอาด

6309171460 นางสาว ศศิวิมล สุ่มมาตย์

6309171461 นางสาว ยลรดี โพธิโสดา

6309171462 นางสาว กชวรรณ ธรฤทธิ์

6309171463 นางสาว กุลธิดา แผ่นทอง

6309171464 ว่าทีร่.ต.หญิง เมตตา บุญรอดชู

6309171465 นางสาว พัชทรา งามสง่า

6309171466 นางสาว ณัฐภรณ์ ตุ้มทอง

6309171467 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรศิริ ปิน่ป๎น่

6309171468 นางสาว วรางคณา ตรงตามคํา

6309171469 นางสาว เภตรา แสวานี

6309171470 นางสาว ภัทรวรรณ ปล่ังประเสริฐ

6309171471 นางสาว จิราภรณ์ สุวงษ์

6309171472 นางสาว ภัคมณฑน์ อินทร์เผ่าพงษ์

6309171473 นางสาว ธิดาภรณ์ ไชยบัวรินทร์

6309171474 นางสาว นุชณ๊ย์ แซะอารี

6309171475 นางสาว วารุณี ทรงเจริญ

6309171476 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส

6309171477 นาย พิณโย ทองงาม

6309171478 นางสาว นภาพร เฟือ่งผล

6309171479 นางสาว ทัชชกร จันทนา

6309171480 นางสาว ขนิษฐา มงคลเกตุ

6309171481 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณิชากร เลิศพิพัฒน์กุล



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 64

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171482 นาย เทพธวัช ขุนหมื่น

6309171483 นาย ประกรรษวัต ทองชุ่ม

6309171484 นาง สกุนี ชายทิพย์

6309171485 นาย ณนทกร ศรีฟ้า

6309171486 นาย นราธิป แสวานี

6309171487 นาย วิทยา มักสิก

6309171488 นาย ศรีวิชัย สุระชาติ

6309171489 นางสาว ศิริวรรณ กุลาไสย

6309171490 นาง พิศุทธา ชูสุข

6309171491 นาย พงศธร ประภากมล

6309171492 นางสาว พวงผกา สมมิตตะ

6309171493 นางสาว ธัญชนก ธาตุทองคํา

6309171494 นางสาว จริยากร ไทยประเสริฐ

6309171495 นางสาว กวิณทิพย์ จันทร์เจริญ

6309171496 นางสาว สุพรรณี สุขทอง

6309171497 นางสาว ชลฎา แสงอินทร์

6309171498 นางสาว ศิริพร สาธิยามาศ

6309171499 นาย อภิชาติ โสะหาบ

6309171500 นาย ภาณุพงศ์ พลเยี่ยม

6309171501 นาย ชนิตร์นันทน์ อั้งจุดพันธ์

6309171502 นางสาว ศิริวรรณ โฉลกดี

6309171503 นางสาว วิไลวรรณ ใคร่ครวญ

6309171504 นางสาว กัญญาภัทร การดีป๎ญญยากุล

6309171505 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์

6309171506 นาย ศิร ป๎ญญาสิทธิ์

6309171507 นางสาว ปารมี กิ่งศักด์ิ

6309171508 นาย มั่นคง คํายาวงศ์

6309171509 นาย นันทวุฒิ วงศ์วิสุทธิว์ัฒนา
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171510 นางสาว วารุณี บัวศรี

6309171511 นาย อาคม พันธุมสุต

6309171512 นางสาว พจนีย์ ณีระภัย

6309171513 นางสาว ปุณณมาส โรจนสุพจน์

6309171514 นาย ชัยธวัช กันใจ

6309171515 นางสาว นิศากร แถลงไข

6309171516 นางสาว มัทฌริตา เกตุเอี่ยม

6309171517 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เจริญสะอาด

6309171518 นางสาว ธนสร ศรีรัตน์

6309171519 นาย วุฒิชาติ เมืองมูล

6309171520 นางสาว วิภาดา มีโคกกลาง

6309171521 นางสาว อนัญญา ขวัญเมือง

6309171522 นางสาว กนกพร แสงเพิม่

6309171523 นาง กรกนก โตประสี

6309171524 ว่าทีร้่อยตรี ศิริพันธ์ พูลสมบัติ

6309171525 นาย ณัฐดนัย ใจยงค์

6309171526 นางสาว จันทรกานต์ สุคันธะมาลา

6309171527 นางสาว ชฎาพร ช้างจันทร์

6309171528 นางสาว อารียา จิตตา

6309171529 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญช่วยเจริญ

6309171530 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสมบัติ

6309171531 นางสาว รัชนี เมียะแก้ว

6309171532 นางสาว กิตติยา อ่าวน้ํา

6309171533 นาง ณฐฬนันท์ รัชณณ

6309171534 นางสาว กรรณิการ์ คําเขิน

6309171535 นางสาว ณภัชนันท์ จันแจ้ง

6309171536 นางสาว อัญชลี บุรสมบูรณ์

6309171537 นาย ชาลี คล่ีสกุล
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171538 นาย กิตติพงษ์ กรรณิกา

6309171539 นางสาว ศันสนีย์ ภูมลา

6309171540 นางสาว นุติญา ชะรุดรัมย์

6309171541 นาย ศราวุฒิ มิลินทวิจิตร

6309171542 นางสาว รจเรศ แก้วคําเครือ

6309171543 นาย ชานนท์ วีระสวัสด์ิ

6309171544 นางสาว สุธาดา สุภิษะ

6309171545 นางสาว ผ่องพักตร์ แสงศรี

6309171546 นางสาว ศศิยาพร เดชน้อย

6309171547 นาย ธนา โพธิไ์พจิตร

6309171548 นางสาว วิภาภรณ์ ดํารงค์ไทย

6309171549 นางสาว สุนีย์ แก้วโสภาค

6309171550 นางสาว ณัฐณิชา เรืองทับ

6309171551 นาย ทะนคร ภูงอก

6309171552 นางสาว กะชามาศ สายดํา

6309171553 นาย วันชัย ทองอยู่

6309171554 นางสาว ปวิตตรา ดอกแย้ม

6309171555 นางสาว พิชญาดา ภักดีศรี

6309171556 นาย กิตติทัต ปลีฟ๎ก

6309171557 นาย ฐานะณัฏฐ์ นพแก้ว

6309171558 นางสาว อุษณี ขันอาสา

6309171559 นาย สุริยา ป้อมวิสาน

6309171560 นางสาว รัชตการ มีเดชา

6309171561 นางสาว ปาริฉัตร ชุ่มฤดี

6309171562 นาย ธนโชติ เนาะคํา

6309171563 นางสาว นฤทัย ทับทิมหิน

6309171564 นางสาว นิติยาภรณ์ ภูมินา

6309171565 นางสาว วิจิตรา สีสุวรรณ์
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6309171566 นางสาว ฑิตฐิตา เสนคําสอน

6309171567 นาง กมลวรรณ ภิรมย์

6309171568 นาย มนชิต ทองงหล่อ

6309171569 นางสาว กิติยาพร ขุนพล

6309171570 นางสาว กิติยาพันธ์ ขุนพล

6309171571 นาย วินัย เคนมา

6309171572 นางสาว ณิรดา บัวทอง

6309171573 นางสาว อําภรณ์ สงคง

6309171574 นางสาว อรัญญา ทีขะสุข

6309171575 นางสาว ชาคริยา สิริภุมริน

6309171576 นางสาว กมลพรรณ เกตุอู่ทอง

6309171577 นางสาว อารียา วานุนาม

6309171578 นาย อิทธิ โคตรอาษา

6309171579 นาย ยศนนท์ วัดวิไล

6309171580 นางสาว นฤมล เกลียวเพียร

6309171581 นาย เมธิชัย ประสี

6309171582 นางสาว ธนพร มานวกุล

6309171583 นาย กิตติกร นนทิการ

6309171584 นาย ณรงค์วิทย์ คําเส่ียน

6309171585 นางสาว สิรินุช คงรักษา

6309171586 นางสาว มัลลิกา โคตรบุญมี

6309171587 นาย สุรินทร์ รักษาผล

6309171588 นาย ณัฏฐ์พล พฤทธพงศ์

6309171589 นางสาว กัลย์สุดา ไชยยศ

6309171590 นาย กิตติชาติ วงค์อุดทา

6309171591 นางสาว วรรณภา จันทร์หยวก

6309171592 นางสาว ฉัตรทาริกา สนม

6309171593 นางสาว ปิยะฉัตร์ ชูสิทธิ์



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 68

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  1852  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171594 นางสาว อัญชลี พูลผล

6309171595 นางสาว ปวริศา ขุนเหล็ง

6309171596 นางสาว รัชนี ทองไชย

6309171597 นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์

6309171598 นางสาว อรณัส ศรีสัจจัง

6309171599 นางสาว ปวิตรา ยังสบาย

6309171600 นางสาว ศิริรัตน์ สรณ์ศรี

6309171601 นางสาว ธีร์จุฑา แก้วกัณหา

6309171602 นางสาว รัจนา สมัครแก้ว

6309171603 นาย วิทวัส แก้วเวหา

6309171604 นางสาว จิราพร เพิม่พล

6309171605 นางสาว เนติภรณ์ บุตระ

6309171606 นางสาว บุณยาพร ราดบุตร

6309171607 นางสาว อารัญญา แตงอ่อน

6309171608 นาย ฐานันดร เทียนทองดี

6309171609 นาย ธเชษฐ์ ชัยยะพิพัฒธนกุล

6309171610 นาย กฤษฎา ชั้นป๎น้แตง

6309171611 นาย ศิวะภูมิ แดนพัฒนไพบูลย์

6309171612 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์ขอนแก่น

6309171613 นาย พงษ์พัฒน์ อินทร์หอม

6309171614 นางสาว นุชนารถ พลับเอี่ยม

6309171615 นางสาว วธูสิริ ขยันคิด

6309171616 นางสาว อาสยา อุ่นจิตต์

6309171617 นางสาว ชวพร หีบพิมาย

6309171618 นางสาว ชุติกาญจน์ สุทธใจดี

6309171619 นางสาว ปารวี จูปรางค์

6309171620 นางสาว โสรญา สนเขียว

6309171621 นาย จิรายุ โค้วสมจีน
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6309171622 นางสาว ภัทรวดี ชนะชัย

6309171623 นางสาว ดรุณี เสนทา

6309171624 นางสาว ญาณินท์ สังคหะคุณ

6309171625 นาย เจริญ รอดอินทร์

6309171626 นางสาว อริสา คํามั่น

6309171627 นาย วินัย ตาเมือง

6309171628 นางสาว ธัญชนก ธรรมเสนา

6309171629 นางสาว กนกพร คําวงษา

6309171630 นาง วลัยพรรณ ใจเพชร

6309171631 นางสาว วรรณี เวชกรณ์

6309171632 นาย นันทพงษ์ ผิวทน

6309171633 นางสาว อาพิมพ์ธิดา ธนาพงษ์ชัยปรีชา

6309171634 นาย ฌานสมิทธิ์ โชติพศุตม์ภัค

6309171635 นางสาว กาญจนา ทองด้วง

6309171636 นางสาว เสาวนีย์ ประทุมวัน

6309171637 นางสาว ณัฐชยา กายะชาติ

6309171638 นางสาว กรรณิการ์ กันทา

6309171639 นาย เสรี หลักศิลา

6309171640 นางสาว อรวรรณ ฐิตสาโร

6309171641 นาย สิริทัตต์ ชมชะนัด

6309171642 นาย ธนภูมิ คําโคตร

6309171643 นางสาว นุจรินทร์ คําแท้

6309171644 นางสาว จุรีพร แสงแก้ว

6309171645 นางสาว เบญญทิพย์ พงษ์ลิขิตตานนท์

6309171646 นาย เฉลิมชัย กองทอง

6309171647 ว่าทีร้่อยตรี สาโรช เครือคุณาลัย

6309171648 นาย เกรียงไกร ประพฤติ

6309171649 นางสาว ภัตราชิณี วงศ์จันทร์
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6309171650 นางสาว ศศินิภา อุทัยสอาด

6309171651 นาย ปรเมศ วงศ์ศรีชา

6309171652 นางสาว พีรยา ยอดรัตน์

6309171653 นางสาว น้ําทิพย์ โอฐยิ้มพราย

6309171654 นาย ภาคภูมิ ไทยเจริญศรีสุข

6309171655 นางสาว พัชรินทร์ น้อยอั้ง

6309171656 นาย รณรุธ เอกมาศ

6309171657 นางสาว ณัฐมน อยู่ถาวร

6309171658 นางสาว อักษราภัค โพธิท์อง

6309171659 นางสาว สุนิชา รักษาสุข

6309171660 นางสาว นันท์นภัส บุญโพธิ์

6309171661 นาย เกรียงศักด์ิ จันทร์ดี

6309171662 นางสาว สุภลักษณ์ เรือนจันทร์

6309171663 นาย โชคชัย แกสมาน

6309171664 นางสาว ปิยพร เสือพันธุ์

6309171665 นางสาว อุมาพร คํานวณ

6309171666 นาย สราวุฒิ เขียวเชื้อ

6309171667 นางสาว นพวรรณ ชูขํา

6309171668 นางสาว เบญจวรรณ พูลแปลก

6309171669 นางสาว ภัคสิตา ตันทอง

6309171670 นางสาว บุศรา ปลาอ่อน

6309171671 นางสาว ธมลวรรณ ทองชํานาญ

6309171672 นางสาว ณัฐริกา ทองมณี

6309171673 นางสาว สุวรรณี ศรีบุญเรือง

6309171674 นางสาว ภาณุมาศ สุขจันทร์

6309171675 นางสาว สุนิศา องอาจ

6309171676 นางสาว สอยดาว แก้วยศกุล

6309171677 นาย ศุภกิจ สงวนชาติ
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6309171678 นาง ธิติสุดา สวินทร

6309171679 นางสาว นฤมล พิมพา

6309171680 นางสาว ยุพเรศ รัตนวรรณ์

6309171681 นางสาว สุธาสินี หลํารอด

6309171682 นางสาว สุกัญญา อุปโคตร

6309171683 นางสาว วีรกานต์ กสิกรรม

6309171684 นางสาว ฐิติรัตน์ หัสชู

6309171685 นางสาว นัดดา ปานผ่อง

6309171686 นางสาว สุนิตา โยธารักษ์

6309171687 นางสาว ผกามาศ หาเรือนจันทร์

6309171688 นางสาว วสุนันท์ วอนแม้น

6309171689 นางสาว อภิชญา วิระวัฒน์

6309171690 นางสาว ปริยพิชญ์ วงษ์ขันธ์

6309171691 นาย ณัชพล สพลาภ

6309171692 นางสาว ผกามาศ แสงไสย

6309171693 นางสาว ศิริขวัญ ชุมนวล

6309171694 นาย จีรวัฒน์ จ้ายหนองบัว

6309171695 นาย ขุนทอง นันทะเส

6309171696 นางสาว จันทกานต์ิ มะลิวัลย์

6309171697 นางสาว ศิริวรรณ อินทบุตร

6309171698 นางสาว สุภัตรา อุดมพงษ์

6309171699 นางสาว ชุตินันต์ เอี่ยมวิจารณ์

6309171700 นาย ปฐมวัฒน์ อิสสระกุล

6309171701 นาย พรเทพ สังข์วาลย์

6309171702 นางสาว ปนัสจิต แก้วชิน

6309171703 นาย กันต์ธน อัชชวัฒนาพร

6309171704 นางสาว บงกช ขําเจริญ

6309171705 นางสาว นริศรา สองเมือง
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6309171706 ว่าที ่ร.ต.หญิง ณัฏฐา ทองสุข

6309171707 นางสาว ทัชดาวพระศุกร์ สารทิม

6309171708 นาง อลิสา พิมพา

6309171709 นาย กมลภพ รูปดีเหมาะ

6309171710 นางสาว ธัญญาเรศ ถาปนา

6309171711 นางสาว ธนวรรณ ทวีราษฎร์

6309171712 นางสาว เสาวนีย์ ศรีสุวรรณ

6309171713 นางสาว ณภลดา ดิษฐาภินันท์

6309171714 นางสาว วรรณเพ็ญ อินสง

6309171715 นางสาว ชุติมา นันบุญ

6309171716 นาย วรเมธ ทอมุด

6309171717 นางสาว สรินญา ปาพันธ์

6309171718 นางสาว นิศารัตน์ สรรคพงษ์

6309171719 นางสาว ขนิฎฐา แก้ววิเศษ

6309171720 นางสาว อรุณี ศรีประยูร

6309171721 นาย ชูติพงษ์ แสงนิกุล

6309171722 นาย ศุภชัย ประดิษฐ์อภัย

6309171723 นางสาว สุดารัตน์ จันพะโยม

6309171724 นางสาว พิชญา คชาชีวะ

6309171725 นางสาว สุลิสา อินต๊ะนํา

6309171726 นางสาว ภัทรนันท์ สงวนวัฒนารักษ์

6309171727 นาย มนต์เทพ นพรัตน์

6309171728 นางสาว สุดารัตน์ บัวถา

6309171729 นางสาว วริศรา อรรถจินดา

6309171730 นางสาว อริสรา กุลศิริ

6309171731 นางสาว ชลลดา บุญเพ็ชรทอง

6309171732 นางสาว กัลย์สุดา มาตร์ชู

6309171733 นางสาว กอบกาญจน์ ใจแสน
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6309171734 นางสาว วิศัลยา พฤกษชัฏ

6309171735 นาง ภัทธิรา ทองอร่าม

6309171736 นางสาว สุนิสสา คชรัตน์

6309171737 นางสาว กาญจนา กล่ินน้อย

6309171738 นางสาว ธันย์ชนก คชรัตน์

6309171739 นางสาว นิสากร แตงจ๊อก

6309171740 นางสาว จามจุรี ตามล

6309171741 นาย ณัฏฐนันท์ สารีอินทร์

6309171742 นางสาว สิริรัตนา อ๊อดเอก

6309171743 นางสาว ธัญรดี เพชรหนุน

6309171744 นางสาว นันทิกร มณิภานารา

6309171745 นางสาว หยาดพิรุณ แสงมณีย์

6309171746 นาย วิศรุต นามประเทศ

6309171747 นางสาว วันเพ็ญ นิลมาตย์

6309171748 นางสาว รุ่งนภา ศรีแสง

6309171749 นางสาว ชนิตา ภูป่ราง

6309171750 นางสาว วาทินี สิงห์สุขโชติ

6309171751 นางสาว สุพรรณี ทารส

6309171752 นางสาว กฤชชุดา สิทธิรักษ์

6309171753 นางสาว ณัฐกฤตา เกษมสุข

6309171754 นางสาว สุภาพร วิรุณพันธ์

6309171755 นาง วิไลลักษณ์ บัวตุม

6309171756 นางสาว ปาริฉัตร นิธิสิริพงศ์

6309171757 นางสาว ณัฐกานต์ อะโน

6309171758 นางสาว วิลาวรรณ พิมประสงค์

6309171759 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีสวัสด์ิ

6309171760 นางสาว ฐานิต กุลธนาภรณ์

6309171761 นางสาว จุฑาทิพย์ สุมน
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6309171762 นางสาว พัชรวดี ศรีวิชัย

6309171763 นาย ภูริณัฐ ศรีสวัสด์ิ

6309171764 ว่าที ่ร.ต.หญิง อารดา ผ่องผิว

6309171765 นางสาว ชนากานต์ จาดศรี

6309171766 นางสาว สารินันท์ สีนวล

6309171767 นาย กฤษฎิ์ พิมานเทพ

6309171768 นาง อรัญญา สุระคําแหง

6309171769 นางสาว สินิทธ์ ผดุงญาณ

6309171770 นางสาว วิจิิตรา ศรีวงศา

6309171771 นางสาว ศิริลักษณ์ เรือนมงคล

6309171772 นางสาว สุภารัตน์ หวดชัยภูมิ

6309171773 นางสาว นิติยา กลุ่มกว้าง

6309171774 นาง มนต์นภา น้ําจันทร์

6309171775 นางสาว ชิสา มงคลธีรโชติ

6309171776 นาย วุฒิพงษ์ ยี่สาคร

6309171777 นาย ไอรวีน อินธิแสน

6309171778 นางสาว ปนัดดา มีนาค

6309171779 นางสาว เพ็ญศรี ปานทุม่

6309171780 นางสาว สุถาวรรณ ประพฤติชอบ

6309171781 นางสาว พรจิตรา ป่าธนู

6309171782 นาย ภทร นีละเสวี

6309171783 นางสาว ญานิศา โพธิ

6309171784 นาย สุรศักด์ิ ป๎ญญาหาญ

6309171785 นางสาว หงส์หยก กาชัย

6309171786 นาย ธีรพงศ์ ชูทรัพย์

6309171787 นางสาว ธัญญรัตน์ ฟอพิมาย

6309171788 นางสาว ศิรินภา ดาศรี

6309171789 นางสาว ธิดาพร อังกนก
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หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  1852  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309171790 นางสาว สุพรรษา จินบุตร

6309171791 นางสาว โศภนิต ประมิติธนการ

6309171792 นางสาว อ้อมกล ภูศิ่ลป์

6309171793 นางสาว ชลิตา สุวรรณรัตน์

6309171794 นาย วศิน คําภาปี

6309171795 นางสาว เยาวภา เขียวสุวรรณ

6309171796 นางสาว นัทศิมา ยาชะรัด

6309171797 นางสาว พนิตา รอดทอง

6309171798 นาย อัมรอล สะแม

6309171799 นางสาว ธิดาทิพย์ แท่นแก้ว

6309171800 นางสาว รุ่งนภา สุนทศิริมั่นคง

6309171801 นางสาว กรชศา คชพงษ์

6309171802 นาย จตุพร คําบอนพิทักษ์

6309171803 นางสาว นิตยา แสงหวาน

6309171804 นางสาว สุภาวดี ชินชูวงค์

6309171805 นางสาว สิริสุดา สุยะลา

6309171806 นางสาว จุฑารัตน์ อินขํา

6309171807 นางสาว จุฑารัตน์ นาคกุลบุตร

6309171808 นาย ณัฐพล รักดี

6309171809 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์ษา

6309171810 นางสาว เสาวลักษณ์ โอยสวัสด์ิ

6309171811 นาย วุฒิภัทร์ น่วมมี

6309171812 นางสาว พัชรินทร์ แซ่ต้ัง

6309171813 ว่าทีร้่อยตรี ทศพล ทานอุทิศ

6309171814 นางสาว วัชราภรณ์ กล่ินจันทร์

6309171815 นาย วิรัตน์ สมพงษ์

6309171816 นางสาว นนทยา ภุมรินทร์

6309171817 นางสาว สายชล ทุกข์เปล้ือง



 09 สวจ. - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 76

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช
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เลขประจ าตวั

สอบ

6309171818 นางสาว หัทญา แซ่จึง

6309171819 นางสาว กาญจนา แย้มสรวล

6309171820 นาย เอกชัย ชุ่มขุนทด

6309171821 นางสาว นัฐมล สุขมียิ่ง

6309171822 นาย สิทธาพล คงทอง

6309171823 นางสาว ปิยรัตน์ ครุฑพงษ์

6309171824 นาย ศรัณยู สิงหชัย

6309171825 นางสาว สายรุ้ง พรหมรินทร์

6309171826 นางสาว ปิยาพร แสวงมิ้ม

6309171827 นางสาว ชลณิชา งามจิตร

6309171828 นางสาว ปานจันทร์ แถมบุญ

6309171829 นางสาว ศศิธร คล้ายคลึง

6309171830 นางสาว สุธิพร กมชาติชาย

6309171831 นางสาว พัชรินทร์ ดวงตา

6309171832 นางสาว ทิพวรรณ มาบัว

6309171833 นางสาว พัฒน์นรี สวัสด์ิศรี

6309171834 นางสาว พนิดา ศรีทอง

6309171835 นาย ภานุพงศ์ ปิน่แก้ว

6309171836 นาย ปุณพจน์ เทีย่งทิศ

6309171837 นางสาว อดิศา อาจทวีกุล

6309171838 นางสาว ชุติมนฑน์ ดีพิมาย

6309171839 นางสาว เมธาวี ซิงห์

6309171840 นางสาว สวรส ปิน่ทอง

6309171841 นางสาว บัญฑิตา ทัง้สุข

6309171842 นางสาว สุพรรณี พันพึง่

6309171843 นางสาว พรรณิดา อ่วมประสิทธิ์

6309171844 นางสาว จุฑาวรรณ ไผ่งาม

6309171845 นาย ณัฐพงค์ สมัครการ
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หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช
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เลขประจ าตวั

สอบ

6309171846 นาย นิวรรธน์ คําลือ

6309171847 นางสาว ธิดารัตน์ ก่อแก้ว

6309171848 นางสาว อลิสา มีชํานาญ

6309171849 นางสาว พัชรียา ต้องดี

6309171850 นางสาว วรรณพร เหลาซิด

6309171851 นาย ชนาธิป ตนะทิพย์

6309171852 นาง ธนันพัชร์ สุริยะมณี

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  389  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6321170001 นางสาว นรัตพร วิพุทฒิกุลวาทย์

6321170002 นางสาว สิริ ตาเย๊ะ

6321170003 นางสาว ผการัตน์ แก้วกระจาย

6321170004 นางสาว สุรดา เขียวเข้ม

6321170005 นางสาว ภัคอนัญญ์ มากช่วย

6321170006 นางสาว แวยาวาเฮร์ วาเลาะ

6321170007 นางสาว วารุณี ทองรักจันทร์

6321170008 นางสาว ภัสราวรรณ ทองยอด

6321170009 นางสาว พิมพ์พร ท่าจีน

6321170010 ว่าทีร่.ต.หญิง จันทร์จิรา เจริญพันธ์

6321170011 นางสาว ชนิดา ชุมพร้อม

6321170012 นาย วิทยา เนียมเกต

6321170013 นางสาว สุธาทิพย์ ดวงจักร์

6321170014 นางสาว สิริมา ชายภักตร์

6321170015 นางสาว รัตนาภรณ์ จรคงศรี

6321170016 นางสาว ชไมพร ทองย่อย

6321170017 นางสาว ฮาลีเม๊าะ เจ๊ะตาเย๊ะ

6321170018 นางสาว รุสนี สะนอ

6321170019 นางสาว พรรณนิภา ทองยอด

6321170020 นางสาว สุภาวดี งะสมัน

6321170021 นางสาว กัลยา อีนหมัน

6321170022 นางสาว ปิยะพร เด่นอุดมวัฒนา

6321170023 นาย ศุภกิจ บากา

6321170024 นางสาว ชฎาพร นาคสิงห์

6321170025 นางสาว ชญานันทน์ เจียรวรรณ์

6321170026 นางสาว ณัจฉลดา แก้วแสงอ่อน

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  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  389  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321170027 นาย สุริยะ คําขัน

6321170028 ว่าทีร้่อยตรี ฮานาดี เจ๊ะแห

6321170029 นางสาว นูรีนา ยูโซะ

6321170030 นางสาว รอซีดะ แวอุเซ็ง

6321170031 นางสาว เกตุวรินทร์ เมฆทองหวาน

6321170032 นาย เรวัตณ์ สิงขรณ์

6321170033 นางสาว นันทิสา แก้วเมือง

6321170034 นางสาว อาทิตยา เดชศรี

6321170035 นางสาว ณัฐกฤตรา มะสมัน

6321170036 นางสาว แวนูรไอนี แวอาแซ

6321170037 นางสาว วานีต้า บือราเฮง

6321170038 นาย สมาน บือราแง

6321170039 นางสาว อีลฮาม อารง

6321170040 นาย กิตติคุณ ไสยสุวรรณ

6321170041 นางสาว ณัฐปิยา เหตุทอง

6321170042 นางสาว ดาหวัน ประวรรณเน

6321170043 นางสาว หทัยชนก ทับทิมทอง

6321170044 นาง นธภร คงศรีพุฒ

6321170045 นางสาว ศรินธร ไชยณรงค์

6321170046 นางสาว กรทิพาพรรณ วรรณโร

6321170047 นางสาว วารีรัตน์ แสงศรี

6321170048 นางสาว ศุภรดา เดชาภัทรกิติกุล

6321170049 นางสาว นุรไอณี หะมิงมะ

6321170050 นางสาว ณัฐชนา แก้วไฝ

6321170051 นางสาว จิตติยา หนูเมือง

6321170052 นางสาว ซารีม๊ะ เจ๊ะสอเหาะ

6321170053 นางสาว รัชฎาวรรณ พรุ่งแสง

6321170054 นางสาว นารีรัตน์ ณ ไทร

6321170055 นาย ซอลาฮุดดีน โส๊ะสาเหม
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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  389  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321170056 นางสาว กมลรัตน์ จิตพรหม

6321170057 ว่าที ่ร.ต. ธนาเศรษฐ์ เนียมเงิน

6321170058 นางสาว วิราวรรณ วีระวัฒน์

6321170059 นางสาว คอรีเยาะ เตาะสาตู

6321170060 นางสาว เกวลิน จันทรคูหา

6321170061 นางสาว พรนิภา นันทะไสย์

6321170062 นางสาว ประยงค์ศรี ดําอ่อน

6321170063 นางสาว ธิญาภา ติระพัฒน์

6321170064 นางสาว กฤติกา หมื่นเทพ

6321170065 นางสาว วนิดา บาเน็ง 

6321170066 นางสาว ศิริมา อภิสิทธิศักด์ิ

6321170067 นางสาว สุมิตา อภิสิทธิศักด์ิ

6321170068 นาง เเวรอสือนะห์ โวะ

6321170069 นางสาว ณัฐชานันท์ กิตติอัครศรีกุล

6321170070 นาย อภิศักด์ิ พลายด้วง

6321170071 นาย ธีรภัทร กุลสวัสด์ิ

6321170072 นางสาว ภูริชญา ปลอดปล้อง

6321170073 นางสาว รินรดา หมวดจันทร์

6321170074 นาย สูไหดี เจ๊ะเต๊ะ

6321170075 นางสาว อาอายเสาะ หามะ

6321170076 นางสาว มาสือน๊ะ สูปิ

6321170077 นาย ฮุสนี มอลอ

6321170078 นางสาว วงวิลาศ นวลนิล

6321170079 นางสาว ภัทชรีน่า จําเริญลาภ

6321170080 นางสาว ณธัญนันท์ เกตทองสง

6321170081 นาง ธนพร มณียม

6321170082 นาย กิตติธัช เหาะเจริญ

6321170083 นางสาว นาวาล วายีกอ

6321170084 นาย มะตอเระ ยามิง
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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี
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เลขประจ าตวั

สอบ

6321170085 นางสาว กัสมะ ไชยภักดี

6321170086 นางสาว สุภิตา แก้วละเอียด

6321170087 นางสาว ณัฐสุดา บุญช่วย

6321170088 นางสาว รอฺฮะนิง ดือราซอ

6321170089 นางสาว ฟารีด๊ะ แวสมาแอ

6321170090 นางสาว ศุภรัตน์ เสมอพบ

6321170091 นาย วัชรศักด์ิ โตเอี่ยม

6321170092 นางสาว นูรอัยนี หะยีอามะ

6321170093 นาย ศัสดา มณีศรี

6321170094 นางสาว กรณ์พัสวี อินทวงศ์

6321170095 นาง ธรัญณภรณ์ สัมเลิศรัมย์

6321170096 นางสาว ยาอาตา สมะแอ

6321170097 นางสาว พิมพ์รภัส บุญทองจันทร์

6321170098 นาย อัมรอน วายีเกา

6321170099 นางสาว มัลลิกา หลีตอสัน

6321170100 นางสาว อัจฉรา ชํานาญกิจ

6321170101 นางสาว ธัญลักษณ์ ไชยแก้ว

6321170102 นางสาว นราศรี หนูเมือง

6321170103 นาย อัมมาน การีอุมา

6321170104 นางสาว ณัฐริกา สุวรรณรัตน์

6321170105 นางสาว ธิดารัตน์ สติ

6321170106 นางสาว สายธาร กิจสรรมพันธ์

6321170107 นางสาว นิชดา สาเมาะ

6321170108 นางสาว อุไรรัตน์ คงวัดใหม่

6321170109 นาย สูดิง เจะหะ

6321170110 นางสาว จารุกร เรียนรมย์

6321170111 นางสาว สุฮายะห์ จิใจ

6321170112 นาง อรอุมา วิบูลย์พันธุ์

6321170113 นางสาว กศภรณ์ อาดุลยพัฒน์
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6321170114 นางสาว กัลยา เก็มเบ็ญหมาด

6321170115 นางสาว นอรือมา อาแวมะ

6321170116 นางสาว สิริขวัญ สิทธิศักดิิ

6321170117 นางสาว สุไบดะห์ ราแดง

6321170118 นางสาว กนกนาถ คุณชู

6321170119 นางสาว นาวาล มะแอ

6321170120 นาย มูฮําหมัดอัสมี ยูโซะ

6321170121 นางสาว ยามีละห์ กาเร็ง

6321170122 นางสาว วรฉัตร กีรติวิโรจน์กุล

6321170123 นางสาว อารีตา มะ

6321170124 นางสาว อามานี สาและ

6321170125 นางสาว มารียา ดามะ

6321170126 นางสาว กรรณิการ์ อานุน

6321170127 นาย อนุรักษ์ หมัดเลียด

6321170128 นางสาว พุธิตา สุขศรีสังข์

6321170129 นางสาว ซัลวานี สะมาแอ

6321170130 นางสาว ณัฏฐกานต์ คชสิงห์

6321170131 นาง อัยลิศา อุ่นอก

6321170132 นางสาว ภรณี คันธิก

6321170133 นางสาว วาสนา นวลศรีชาติ

6321170134 นางสาว สุรีรัตน์ บือราเฮง

6321170135 นางสาว ตรีดารา รัตนะรัต

6321170136 นาย ฤทธินันท์ ดารากัย

6321170137 นางสาว ปิยภรณ์ เดชธงไชย

6321170138 ว่าที ่ร.ต.หญิง กชกร สุขสวัสด์ิ

6321170139 นางสาว ณิติมา บุญเชิญ

6321170140 นางสาว จุฑารัตน์ พูลสมบัติ

6321170141 นางสาว อามิตา สะมะแอ

6321170142 นาย อภิชิต ต่ันฉ้วน



 21 สบอ.6 สาขาปต๎ตานี - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 83

หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  389  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321170143 นางสาว สุดารัตน์ เพชรส่ง

6321170144 นางสาว กมลทิพย์ สังข์ทอง

6321170145 นาย ธีรกุล ซ่อนกล่ิน

6321170146 นางสาว ข้อดีหย๊ะ เหตุเหล๊าะ

6321170147 นาย อภิชาติ เพชรสาย

6321170148 นางสาว เจนจิรา ส่ิวกลาง

6321170149 นางสาว วนิดา เลิศวงหัส

6321170150 นางสาว อนงค์นาฏ วุน่แป้น

6321170151 นางสาว วรวีย์ สมัตถนาค

6321170152 นางสาว มารีน หม้อแหละ

6321170153 นางสาว จันทร์จิรา หนูสุวรรณ์

6321170154 นางสาว สาปีน๊ะ เจะอะ

6321170155 นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญฤทธิ์

6321170156 นาย เทพบดี แก้ววิจิตร

6321170157 นางสาว นุสมา กะจิ

6321170158 นาย มะยูโซะ อามะ

6321170159 นางสาว สูวายบะห์ ซิเดะ

6321170160 นางสาว ธัญเรศ อุดหลี

6321170161 นางสาว จินดารัตน์ สงชู

6321170162 นางสาว นิสรินทร์ อับดุลรอแม

6321170163 นาย รณกร ทองนวล

6321170164 นางสาว โชตินภา นํามะม่วง

6321170165 นางสาว ปิยวรรณ สุดเพชรโรจน์

6321170166 นางสาว ปาริชาต สินสุข

6321170167 นาย มะกูปราง สะนิ

6321170168 นาย มูฮําหมัดสูฮัยมี ดาราแมยะลอ

6321170169 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีปาน

6321170170 นางสาว พรทิพย์ ผดุงศักด์ิ

6321170171 นางสาว สุวิษา บุญทองขาว
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6321170172 นางสาว รจนา รัตนมงคล

6321170173 นางสาว มาซีเตาะห์ ดอนิ

6321170174 นางสาว นูรมา เจ๊ะเงาะ

6321170175 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์

6321170176 นางสาว กิตติยา คงทน

6321170177 นางสาว มัสตีกา มะยาลี

6321170178 นางสาว ฟาสณีย์ บาเกาะ

6321170179 นางสาว รุ่งนภา เจริญวรรณ

6321170180 นางสาว ธิดารัตน์ ปลอดภัย

6321170181 นางสาว ปนัิดดา ปานเกิด

6321170182 นางสาว มาริษา มลตรี

6321170183 นาย สุนันท์ ปูเงิน

6321170184 นางสาว ปาลิตา กระแสรัตน์

6321170185 นางสาว ราตรี เพชรสลับแก้ว

6321170186 นางสาว วันเพ็ญ คงทน

6321170187 นางสาว ไซนะ มูเล็ง

6321170188 นางสาว ดรัลพร พรมเพชร

6321170189 นางสาว สุวพร มณีโชติ

6321170190 นางสาว ปนัดดา ชุมดํา

6321170191 นางสาว หุสณา มาลายา

6321170192 นาย อับดุลกอฮัร กาเซ็ง

6321170193 นางสาว วนัสนันท์ เพ็งจันทร์

6321170194 นางสาว นวพร หลีหมัน

6321170195 นางสาว ฟารีดะ ปะแตบือแน

6321170196 นาย ภานุวัฒน์ ณะวรรณโณ

6321170197 นางสาว ศศิธร ขันนา

6321170198 นาย สมนึก สมศักด์ิ

6321170199 นางสาว พิริยา บุญเรือง

6321170200 นาง เสาวลักษณ์ คงทอง
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6321170201 นางสาว จุฑารัตน์ ทองเป็นเพ็ชร

6321170202 นาย ร่อเฉด เจ๊ะสัน

6321170203 นาย ซูกิฟลี สะมะแอ

6321170204 นางสาว รอหานา ปูเตะ

6321170205 นางสาว ประทุมทิพย์ คงเรือง

6321170206 นางสาว กฤษณี ปาละวงศ์

6321170207 นางสาว พรธวัล ละงู

6321170208 นางสาว ฮัจยะห์ กอแต

6321170209 นางสาว สุดารัตน์ ดําแก้ว

6321170210 นาย มะรอซาลี สะบูดิง

6321170211 นางสาว อามาณี ดะแซ

6321170212 นางสาว ซัลซาบีล มะแซ

6321170213 นางสาว นวรัตน์ พรหมสังฆะหะ

6321170214 นางสาว แวรอฮานา หมาดชาย

6321170215 นาย อุเทน เต็มรัตน์

6321170216 นางสาว มนัชฌา หนูช่วย

6321170217 นาย เอกพันธ์ คงแก้ว

6321170218 นางสาว นูรไอนี มะแซ

6321170219 นางสาว ปิยะธิดา เกื้อผอม

6321170220 นาง นุชรี ทองสีอ่อน

6321170221 นาย วีรยุทธ สะเล็มดอ

6321170222 นางสาว นิภาพร พรามศรี

6321170223 นางสาว นาอีหม๊ะ เฮ็งปิยา

6321170224 นางสาว ศศิพร นิลป๎กษา

6321170225 นางสาว ปริยกร พืชโรจน์

6321170226 นางสาว ทิวาพร หมัดโส๊ะ

6321170227 นางสาว สารีนาถ ราชชํารอง

6321170228 นางสาว วรลักษณ์ เรืองพันธ์

6321170229 นางสาว กาญจนา เอียดชุม
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6321170230 นาย รุสลัน บูชิ รุสลัน บูชิ

6321170231 นางสาว อารีดา สาหมาน

6321170232 นางสาว ธนพรรณ สุวรรณิตร์

6321170233 นางสาว รัตติกาล หนูรอด

6321170234 นางสาว จีรวรรณ บุญยอด

6321170235 นาย ซุกรอน สาเม๊าะ

6321170236 นางสาว มณิการ์ เนตรสว่าง

6321170237 นาย ศรัญพงศ์ ไชยชนะ

6321170238 นางสาว มาฆมาส จันทร์วิเชียร

6321170239 นาย ภาสกร ทองเกล้ียง

6321170240 นาย วรกานต์ อรรถกานต์วิกัย

6321170241 นาย วุฒินันท์ พุม่แก้ว

6321170242 นาย นัธทวัฒน์ ชมเชย

6321170243 นาย ซายูตี กาเกาะ

6321170244 นางสาว นิสูไรยา โว๊ะ

6321170245 นาย อดิพงศ์ สมาหยุ้ย

6321170246 นางสาว ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง

6321170247 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่ด่าน

6321170248 นางสาว ขนิษฐา ทิพย์ดวง

6321170249 นางสาว จินดารัตน์ มณีฉาย

6321170250 นางสาว มาดีนา จะปะกิยา

6321170251 นางสาว มารีแย วาเต๊ะ

6321170252 นางสาว จริยา แปะเฮ้าสุข

6321170253 นางสาว ปาลิฏา ศิริเสถียร

6321170254 นาง มาเรีย โพธิพ์นา

6321170255 นางสาว มัรดียะห์ แวดาแม

6321170256 นางสาว ยุวลักษณ์ เสนุภัย

6321170257 ว่าทีร้่อยตรี วรยุทธ บินสะมะ

6321170258 นางสาว ศศิธร นันทนพิบูล
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6321170259 นางสาว สาวิตรี พันแสน

6321170260 นางสาว ฮัสณี กาหลง

6321170261 นางสาว กัญญารัตน์ ระวังชา

6321170262 นางสาว อารีนี สาแม

6321170263 นางสาว ศรวณีย์ คงเพ็ชร

6321170264 นางสาว ศศิธร คงเพ็ชร

6321170265 นางสาว มธุรส ทองอินทราช

6321170266 นางสาว อุไรพร กลับเมือง

6321170267 นางสาว ดลฤดี มณีสุวรรณ

6321170268 นาย ณัฐพล ราษฎร์มณี

6321170269 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สายแก้ว

6321170270 นาย โปษัณ แสงมณี

6321170271 นาย สุกรี ดอฆอ

6321170272 นางสาว สาฝีหย๊ะ และสุบ

6321170273 นางสาว บุษยา เอียดแก้ว

6321170274 นางสาว นูรอาฟีดา กูนา

6321170275 นาย ภูณัฐชา เพ็งหนู

6321170276 นางสาว นิรมล กองอินทร์

6321170277 นางสาว ปรีชาภรณ์ ทองวิเชียร

6321170278 นาย อัสลัม สะกะแย

6321170279 นาย นาวาวี สะเตาะ

6321170280 นางสาว โสภณา ชุมทอง

6321170281 นาย วงศกร ทองอินทร์

6321170282 นางสาว ดาริณี ทองอินทร์

6321170283 นาง อภิษฎา รัมมะนะกัจจะ

6321170284 นางสาว ซูไฮณีย์ สาและ

6321170285 นาย ฟ๎ยซอน มะสะนิง

6321170286 นาย มูฮัมมัดซูรกิ บากา

6321170287 นาง จิดาภา แอบกล่ินจันทร์
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6321170288 นางสาว คุณิตา จันทรัตน์

6321170289 นาย อับดุลเราะห์มาน บาราเฮง

6321170290 นาย อารซู สาเมาะ

6321170291 นางสาว อัญชลี เนื้อเกล้ียง

6321170292 นาย นายอิลฮัม มุสะอะรง

6321170293 นางสาว ฐาณมาศ ศรแก้ว

6321170294 นางสาว กุลกนิษฐ์ เซ็นสมบูรณ์

6321170295 นางสาว ไซนับ อีบุ๊

6321170296 นาย ธันวา จงภักดี

6321170297 นางสาว ภุมรินทร์ ศรีวิไล

6321170298 นาย ลุกมาน เฮาะมะ

6321170299 นางสาว ซอฟียะ มะเสาะ

6321170300 นาย ศรัณยู บุญทองแก้ว

6321170301 นางสาว หทัยชนก เรืองช่วย

6321170302 นางสาว ฮุสนา ดาโอะ

6321170303 นางสาว อัสมาศ เจ๊ะแน

6321170304 นาย อุสมาน เจ๊ะมิ

6321170305 นาย สิทธิชัย รัตนคช

6321170306 นาง อรพรรณ แก้วแก่นเพชร

6321170307 นางสาว ธัญญวรรณ ยิ่งไทย

6321170308 นางสาว ณพชรวรรธ์ ไขสกุล

6321170309 นาย สิงหราช ทองรอด

6321170310 นางสาว บูไซนา นาแซ

6321170311 นางสาว วรารัตน์ ฉิมวิป๎กษ์

6321170312 นาง ระวีวรรณ นาคบรรพต

6321170313 นาย ณัชพล  สุเมธาวิวัฒน์

6321170314 นางสาว แอนนา ขาวมาก

6321170315 นางสาว พนิดา มะมิง

6321170316 นางสาว ธีราพร อิสระ
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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  389  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321170317 นาย ปิยะพงษ์  คงสบาย

6321170318 นาย มัซฮารีลุตฟี ดือเระ

6321170319 นางสาว ปริตา วระเดช

6321170320 นางสาว ฉัตรลดา บุญมี

6321170321 นาย อรรถชัย ดวงใหญ่

6321170322 นางสาว จิราภรณ์ สาวดี

6321170323 นางสาว ปาณิศา จันทร์สอน

6321170324 นางสาว สุดารัตน์ ทองชุม

6321170325 นาย เอกศักด์ิ พูนคล้าย

6321170326 นางสาว ธนิกกานต์ แสนศรี

6321170327 นาย เนติพัฒน์ ยอดนวล

6321170328 นางสาว รอฮาณา สาและ

6321170329 นาย รูสันคาร์ บาซอสิดิก

6321170330 นาย อัมรินทร์ จันทรโชติกุล

6321170331 นาย ซัยฟุดดีณ สุหลง

6321170332 นางสาว สุไรดา เกาะเห็ง

6321170333 นางสาว สุธาสินี เป็นไชย

6321170334 นางสาว จิราวรรณ ขาวทอง

6321170335 นางสาว อายูนี กือนิ

6321170336 นางสาว สาลีฮ๊ะ ปีไสย

6321170337 นางสาว นูรีตา หะยีเหาะ

6321170338 นาย มูฮํามัดฟารีด ปะเกมะดาโอ๊ะ

6321170339 นางสาว พัสตราภรณ์ แดงคงรอด

6321170340 นางสาว วินท์รัชต์ลดา บุญเนียม

6321170341 นาย อันวา มูนา

6321170342 นางสาว ณัฐชา มะรอแม

6321170343 นาย สุทธิรัตน์ พรมเมศ

6321170344 นางสาว ซูไฮนี ลาเต๊ะ

6321170345 นาย วริทธิธ์ร เพิม่ผลชัยกุล
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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321170346 นางสาว ลัทธพรรณ ตาสุขะ

6321170347 นาย อันนัส ตูแป

6321170348 นาย วิสุทธิ์ ด้วงปลี

6321170349 นาย อภิลักษณ์ รัตนะ

6321170350 นาย สุไอดี เจ๊ะเซ็ง

6321170351 นางสาว นูรียานี ดอเลาะ

6321170352 นางสาว บงกชเกศ วงษ์ขันธ์

6321170353 นาย สุรเดช คงทน

6321170354 นางสาว พณิชชา ซ้วนเถี้ยน

6321170355 นางสาว ศลิษา บัวศรี

6321170356 นางสาว นริศรา วรรณวงษ์

6321170357 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีนุ่ม

6321170358 นางสาว จันทิมา เหลืองอ่อน

6321170359 นางสาว อมรรัตน์ เพชรทองเกล้ียง

6321170360 นาย ลุกมัน มาแจ

6321170361 นางสาว ปรางค์มณีรัตน์ อําไพบูลย์

6321170362 ว่าที ่ร.ต.หญิง มลนภา จันทร์เพ็ญ

6321170363 นาย นนทวัช สมจิตร์

6321170364 นาย สมศักด์ิ ชูปล้อง

6321170365 นางสาว รัชกานต์ แก้วมุข

6321170366 นาย เจตน์สฤษฏิ์ จันทร์คงเดชา

6321170367 นางสาว จินต์จุฑา มีทอง

6321170368 นางสาว ซอลีฮะ ยูโซะ

6321170369 นางสาว ลิลล่ี เตชะกุลัง

6321170370 นาย อิสมาแอล เจ๊ะมะ

6321170371 นางสาว รมณภัทร สุดดี

6321170372 นาย สราวุธ นวลนิ่ม

6321170373 นาย รอมดอล หวังกุหลํา

6321170374 นาย ณัฐนันท์ พูนเพิม่
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6321170375 นางสาว สโรชา อาลี

6321170376 นางสาว ญานิศา ตันติโรจนกุล

6321170377 ว่าที ่ร.ต.หญิง ศศิธร ณ พิชัย

6321170378 ว่าทีร่.ต.หญิง ปณิดา ปานนุกูล

6321170379 นาย อับดุลการีม หะยีอาแว

6321170380 นาย อภิสิทธิ์ จิตตนูนท์

6321170381 นาย วชิร ดิษโสภา

6321170382 นาย ฉัตรชัย หนักแดง

6321170383 นางสาว จุรีย์ ดารากัย

6321170384 นางสาว วรรณวิศา กาญจนอนันต์

6321170385 นางสาว รัชดาพร ยิ่วอ่อน

6321170386 นางสาว สุทธิดา เมตตารัตน์

6321170387 นาย ฮาซูวัน เจ๊ะแว

6321170388 นาย หัมดี ดอเลาะ

6321170389 นาย ฮีซัม มะเด็ง

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6323170001 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร

6323170002 นางสาว นฤมล ยุวิช

6323170003 นางสาว กัณญิการัตน์ ธงชัย

6323170004 นางสาว กินรี จตุเทน

6323170005 นางสาว อรัญญา กาหาวงค์

6323170006 นางสาว แคทลียา ผ่านสําแดง

6323170007 นาย ชานน วุฒิ

6323170008 นางสาว ธนวรรณ หอมกล่ิน

6323170009 นางสาว ชุติมา พะงาตุนัด

6323170010 นางสาว ธัญญรัตน์ ดีสุด

6323170011 นาย ศักด์ิสิทธิ์ พินิจศักด์ิ

6323170012 นางสาว จุฑารัตน์ หวังมวลกลาง

6323170013 นาย ราเมศ สุดใหญ่

6323170014 นาย ธนาธิป วิชัยวงษ์

6323170015 นาง สุดาทิพย์ สิลินทบูล

6323170016 นาย วิษณุวัตร บุง้ทอง

6323170017 นางสาว ปาริฉัตร หอมสมบัติ

6323170018 นางสาว ชนากานต์ จึงบรรเจิดศักด์ิ

6323170019 นาย ยรรยงค์ แสนตลาด

6323170020 นางสาว ปุณณภา ภูแชมโชติ

6323170021 นางสาว ณัชญา พาคํากอง

6323170022 นางสาว สุพิชญา ฐาปนะดิลก

6323170023 นางสาว ศิรินญา ศรีสว่าง

6323170024 นางสาว กชกร เป็งวารินทร์

6323170025 นางสาว ชนิศา ทานหิรัญ

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  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170026 นาย ฉันทชา สุขแซว

6323170027 นางสาว ศิรินทิพย์ ไตรดํารง

6323170028 นางสาว มลธิชา ชิณโคตร

6323170029 นาย วุฒิพงษ์ พรมดี

6323170030 นางสาว มินตรา แฝดสุระ

6323170031 นางสาว รัตนา สุทธิเพศ

6323170032 นางสาว บุศกร ศักด์ิดีศรี

6323170033 นาย ชัยนาท บุรีแสง

6323170034 นางสาว จิรวรรณ กีฬา

6323170035 นาง รุจิรัตน์ ทําทอง

6323170036 นางสาว กมลพรรณ กิ่งพาล

6323170037 นางสาว จิตรติมา จันชารี

6323170038 นาย จักรกริช คําวันดี

6323170039 สิบเอกหญิง นันธิดา บุญเต็ม

6323170040 นางสาว นัฐฐภัทฐ์ ชัยวิสิทธิ์

6323170041 นางสาว วชิราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล

6323170042 นางสาว จตุพร แดงนกขุ้ม

6323170043 นางสาว พิชามญชุ์ เถาว์ดี

6323170044 นางสาว นันทกา อนันตโสภณ

6323170045 นางสาว จีรภิญญา บุญญบํารุง

6323170046 นางสาว ชลธิชา ไมล์โพธิ์

6323170047 นางสาว อัญชิสา ศรีสงคราม

6323170048 นางสาว อนุศรา โคตรขันติ

6323170049 นาย เอกพงษ์ เพิม่พูล

6323170050 นาย ชลากร สาหล้า

6323170051 นาย ทศพล วิมลเศรษฐ

6323170052 นางสาว ปิยะภรณ์ พิทักษ์

6323170053 นางสาว อัญชญา เชื้อสาวะถี
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หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)
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เลขประจ าตวั

สอบ

6323170054 นางสาว ศศิกานต์ ภูเดช

6323170055 นางสาว รัชฎาภรณ์ มูลแก้ว

6323170056 นางสาว อัญชลี ขวัญตัว

6323170057 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยเอม

6323170058 นางสาว ชลมาศ สุทธิอาคาร

6323170059 นาง วัลยาภรณ์ ศักดา

6323170060 นางสาว แพรพลอย ป๎ญญาวงค์

6323170061 นางสาว ยสินทรา ศิริกุล

6323170062 นางสาว พลอยไพลิน สารวงษ์

6323170063 นาย จักรพงษ์ นิสัย

6323170064 นางสาว อมรรัตน์ คําทะเนตร์

6323170065 นางสาว เบญจมาศ สารศรี

6323170066 นาย ชัยณรงค์ ต้นจําปา

6323170067 นางสาว ชนากานต์ แสนเสน

6323170068 นางสาว กฤตติกานต์ มงคลชาติ

6323170069 นางสาว สุวิมล ยาววัชรศิลป์

6323170070 นางสาว ศุภักษร จันทสมบัติ

6323170071 นางสาว วัชรินทร์ อาสนะ

6323170072 นางสาว โยธกา ประวันเณย์

6323170073 นางสาว ขันทอง ธรรมโชติ

6323170074 นางสาว พนิดา สุขสมพร้อม

6323170075 นางสาว บุษยา โพธิยา

6323170076 นางสาว ศิริพร ไตรบุรํา

6323170077 นางสาว พจนา โพธิด์า

6323170078 นางสาว ศิรฎา อาจหาญ

6323170079 นางสาว นาฎลดา ดาลาด

6323170080 นางสาว บุศราภรณ์ บุญครอง

6323170081 นางสาว อัมพร จันทโยธี
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6323170082 นางสาว ธัญญาศิริ บัวจันทร์

6323170083 นางสาว ฉัฐพัคส์ ตาลพันธ์

6323170084 นางสาว กิตติวรา ศรีคลัง

6323170085 นางสาว กนิษฐา แก้วอ่อนดี

6323170086 นางสาว พักตร์ศิริ ศรีละบุตร

6323170087 นาย ธราธร อาจยิ่งยง

6323170088 นาย ศิรทัช มีทอง

6323170089 นางสาว ดาราวรรณ กิจจาวิเศษ

6323170090 นาย ป๎ญญา ฉัตรทัน

6323170091 นางสาว ฐปนรรฆ์ คมวัชระ

6323170092 นางสาว ปิยพร คํางาม

6323170093 นางสาว ฉมาพันธ์ ธนัชอัครพงศ์

6323170094 นาย ทยุติธร สาโพนทัน

6323170095 นางสาว กิติยา บัวดก

6323170096 นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีบัว

6323170097 นาย ภูวสิษฎ์ พิมพ์เสน

6323170098 นางสาว กาญดา นาคะ

6323170099 นาย ณัฐชัย อนุมา

6323170100 นางสาว ชุติมา โพธาราม

6323170101 นางสาว โสมสุดา เป้ากลาง

6323170102 นาย วรวัชร วรรณสุทธิ์

6323170103 นาย กิตติกร ภารไสว

6323170104 นางสาว ชนันดา บัวลา

6323170105 นางสาว พิมพ์มาดา ชํานิยันต์

6323170106 นางสาว ฐวิกาญจน์ ป้อมหาร

6323170107 นางสาว สุดารัตน์ นาถมทอง

6323170108 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีสะละ

6323170109 นางสาว วรารัตน์ โสสระเกษ
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6323170110 นางสาว สุคนธิท์ิพย์ ลอดบุญมา

6323170111 นางสาว ศิริพร อาจปาสา

6323170112 นางสาว วัชรี แก้วกาบิล

6323170113 นางสาว พรนภา บุบพิ

6323170114 นาย ศราวุฒิ จําวัน

6323170115 นาย ฐาปนพงศ์ พรร่ืนเริง

6323170116 นาย ธีรวัฒน์ ตราเงิน

6323170117 นางสาว พลอยวลี วินทะไชย

6323170118 นางสาว ศิรินันท์ รุ่งวัฒนากร

6323170119 นางสาว วราภรณ์ แก้วลอดหล้า

6323170120 นางสาว วรรณกร นามนู

6323170121 นางสาว นิชธาวัลย์ รูปคม

6323170122 นางสาว โยบล จุลภักด์ิ

6323170123 นาย ปรัชญพงษ์ ทองก้านเหลือง

6323170124 นางสาว สุภาวดี จันทร์สด

6323170125 นางสาว จินตนา อันชมภู

6323170126 นางสาว นิศากร รังมาตย์

6323170127 นาง เรณู เกษมราษฎร์

6323170128 นางสาว หนึ่งฤทัย ผาระกรรณ์

6323170129 นางสาว อนัญญา อัญฤาชัย

6323170130 นางสาว พรทิพย์ แก่นพิทักษ์

6323170131 นางสาว จีรนันท์ พลราชม

6323170132 นางสาว สุฑิฌา อินทนนท์

6323170133 นางสาว กมลพรรณ อินทรักษา

6323170134 นางสาว อนงค์นิตย์ รัฐวร

6323170135 นางสาว วรางคณา สุขพืช

6323170136 นางสาว พัชรินทร์ พงษ์พานิช

6323170137 นางสาว พัชรินทร์ พรมคุณ
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6323170138 นาย ธนดล รัตนวงศ์

6323170139 นาย สุวิจักขณ์ พิมพ์บุญ

6323170140 นาย สุขี มากมูลดี

6323170141 นางสาว ลักษณาริน ลาวัลย์

6323170142 นางสาว สุธาทิพย์ สุขวาสุนะ

6323170143 นางสาว ฝนทิพย์ มิตตัสสา

6323170144 นางสาว ปนัดดา วินทะวุธ

6323170145 นาย อนุชิต ชมภูนิมิตร

6323170146 นางสาว ธนิษฐา หลุ่มใส

6323170147 นางสาว ดารารัตน์ มูลหาร

6323170148 นางสาว นริศราวรรณ วงเวียน

6323170149 นางสาว วริศรา ถิตย์สว่าง

6323170150 นางสาว มุทิตา สัตย์สุขยิ่ง

6323170151 นางสาว เจนจิรา เขียวคํา

6323170152 นางสาว จินต์จุฑา โคตรสุมาตย์

6323170153 นางสาว ศุภลักษณ์ รูปบุญ

6323170154 นางสาว ทองมี มานิสสรณ์

6323170155 นางสาว นริศรา เขาทอง

6323170156 นางสาว อังคนา แก้วไกรสร

6323170157 นาย ปารเมศ กันยะวงค์หา

6323170158 นาง วนิดา ภูมิภาค

6323170159 นางสาว พิกุล รองสนาม

6323170160 นางสาว สุภาพร ชาญวิถี

6323170161 นางสาว กันตนา พรมมัชชะ

6323170162 นางสาว สุมิตรา ภูข่าว

6323170163 นางสาว ไอรยา สุทธิดี

6323170164 นางสาว พชรกมล พรหมประเสริฐ

6323170165 นางสาว อาริสา ปานมณี
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6323170166 นางสาว ปภัสมณ นรมาตย์

6323170167 นางสาว จิระนันต์ ผลชู

6323170168 นาย ชัยณรงค์ ผลชู

6323170169 นางสาว มยุรี เนตร์ฝาง

6323170170 นาย กตัญํู โคตรติ

6323170171 นางสาว กาญจนี รูปสวย

6323170172 นางสาว สาวิตรี สุ่มคอย

6323170173 นางสาว นัทธมนต์ นาใจเย็น

6323170174 นางสาว นภาพร นรพัฒน์

6323170175 นางสาว กมลรัตน์ โจมแก้ว

6323170176 นาย ชัชพิสิฐ พรหมบุตร

6323170177 นางสาว กฤตยา โคตรป๎ตถา

6323170178 นางสาว อรวรรณ ใบเข็ม

6323170179 นาง พรรณราย นัยจิต

6323170180 นาย จิรนาถ วรสีหะ

6323170181 สิบเอก ยุทธนา อาวะรุณ

6323170182 นางสาว อ้อยทิพย์ ศรีทิน

6323170183 นางสาว ณัฐกาญจน์ ป๎น่สวัสด์ิ

6323170184 นางสาว ปาริฉัตร ดีดวงพันธ์

6323170185 นางสาว นิรุชา เรืองสวัสด์ิ

6323170186 นางสาว สุชิดา คําแสงทอง

6323170187 นาง มลฤดี พอสอน

6323170188 นางสาว ชุติภา ภูประวัน

6323170189 นางสาว สุภาวรรณ์ จันชะฎา

6323170190 นางสาว จิราพรรณ ตะนัดชัย

6323170191 นางสาว อัญชลี เหง้ามูล

6323170192 นางสาว ชัชฎาพร นาหนอง

6323170193 นางสาว อภิญญา สายแวว
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6323170194 นางสาว ประภัสสร สังขาว

6323170195 นางสาว รวินท์ทิพย์ พลเวียงธรรม

6323170196 นางสาว เกวรินทร์ ฉัตรถาวร

6323170197 นางสาว ศุภวรรณ ดีวิเศษ

6323170198 นางสาว สุทธิดา เปียสันเทียะ

6323170199 นางสาว อินธุอร ต่อวาส

6323170200 นางสาว ณัฐนิชา สุขสมนิล

6323170201 นาย สิริชัย เมอมะนา

6323170202 นางสาว สยามล โตประโคน

6323170203 นางสาว ศิรินันท์ มัคคที

6323170204 นางสาว บุปผชาติ โพธิษา

6323170205 นางสาว สุปาณี นามสําโรง

6323170206 นางสาว สุชาดา แทนพรมราช

6323170207 นาย สหรัฐ คุณสมบัติ

6323170208 นางสาว ศุภาภรณ์ สวัสดีมูล

6323170209 นางสาว สงกรานต์ สิมมาคํา

6323170210 นาย พงศ์ภัค พูนเพ็ง

6323170211 นางสาว พัชรินทร์ เชื้อภักดี

6323170212 นาย เกียรติคุณ สุราอามาตย์

6323170213 นางสาว ฐานิดา จันทกล

6323170214 นาย นิวัฒน์ สุขรมย์

6323170215 นางสาว อัจฉราวรรณ แสนมนตรี

6323170216 นาย ชนาภิวัฒน์ ขันทะ

6323170217 นางสาว ณภัทร สุขสกุล

6323170218 นางสาว สุภาพร บุญใบ

6323170219 นางสาว พินิจนันท์ ขวัญโพก

6323170220 นางสาว ธนาพร กว้างสวาสด์ิ

6323170221 นางสาว บุษบง โยเหลา
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6323170222 นางสาว สุธิดา ถุงจันทร์

6323170223 นางสาว สุดา นาโท

6323170224 นางสาว เมทะนี ศรีจําปา

6323170225 นางสาว จิตนิภา บรรณจงส์

6323170226 นางสาว ธีรนุช ดวนครบุรี

6323170227 นางสาว จิราวรรณ พันธะ

6323170228 นางสาว เอมอร พรหมเมตตา

6323170229 นาย ธนวิทย์ ชมภูแสน

6323170230 นางสาว มะลิวัลย์ พันธุท์อง

6323170231 นางสาว ชฎาพร บุญไพ

6323170232 นาย ทศพล โกนตะสิงห์

6323170233 นางสาว เจนจิรา สิงหมาตร

6323170234 นางสาว กมลธิดา สารสวัสด์ิ

6323170235 นางสาว พลอยแก้ว กําไรรวย

6323170236 นางสาว สุภาภรณ์ เจริญศรี

6323170237 นาย ศรราม วงสาตร์

6323170238 นางสาว ชนาพร สีทาพา

6323170239 นางสาว ทับทิม ประลอบพันธ์

6323170240 นาย ธนกฤต อาจโยธา

6323170241 นางสาว อรสา วรรณรส

6323170242 นาย ปรีชา สายบุตร

6323170243 นางสาว ปรารถนา มีกระแสร์

6323170244 นางสาว ปวีณา โสนิราช

6323170245 นางสาว ทิพย์สุดา ตันสด

6323170246 นางสาว นุชนาช อนุสรณ์คํานึง

6323170247 นางสาว ชุตินันท์ หมื่นพัน

6323170248 นางสาว กัญญาณัฐ คณะคาย

6323170249 นาย ณัฐวุฒิ ปานเชี่ยวชาญ
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6323170250 ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ฆารรักษา

6323170251 นางสาว กุสุมา เฉลิมมิตร

6323170252 นางสาว นฤมล ป้องสีดา

6323170253 นางสาว รัญธิชา สงวนสินธุ์

6323170254 นางสาว กาญจนา พงษ์จิตภักด์ิ

6323170255 นาย พงษ์พิชญ์ พิมพ์นารากร

6323170256 นางสาว ลลิตา สังเกตุ

6323170257 นางสาว อมรรัตน์ มนตรี

6323170258 นางสาว จิตติมา ศรีหัวแฮ

6323170259 นางสาว ชลียา ชัยสิทธิ์

6323170260 นาย เกียรติภูมิ คําปล้อง

6323170261 นาย กิตติกรณ์ ประมวล

6323170262 นางสาว วิจิตรา ทุมอ้ม

6323170263 นางสาว ญาณกร อบสุวรรณ์

6323170264 นางสาว วรรฤดี ลาวัลย์

6323170265 นางสาว สุวรรณา นาดี

6323170266 นาย ทศพร ทินราช

6323170267 นางสาว ภศุกันณัฐชา เกตุปรากฏ

6323170268 นางสาว ยุภาวดี นามแสงผา

6323170269 นางสาว จณิสตา แง่พรหม

6323170270 นาย ธีรพงศ์ สุทธิประภา

6323170271 นาย พงษ์ศักด์ิ ผาเจริญ

6323170272 นางสาว กัลยรัตน์ เย็นอารมย์

6323170273 นางสาว ป๎ทมาภรณ์ โมธรรม

6323170274 นางสาว อรพิน ปานเพชร

6323170275 นาย ณัฐพล สุภา

6323170276 นางสาว ศิริลักษณ์ อุ่นสา

6323170277 นาย ณัฐวรรธน์ ไชยสิทธิโส
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6323170278 นางสาว รุ่งนภา โค้วสกุล

6323170279 นางสาว รจนา จิปอมจา

6323170280 นางสาว อารยา ดรบุญล้น

6323170281 นางสาว ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์คํา

6323170282 นางสาว พัชราภรณ์ บุญเกาะ

6323170283 นาง ดารัตน์ หมัดยุสุบ

6323170284 นางสาว รัศมี นนทสิงห์

6323170285 นางสาว สุพัตรา กาญจนวิบูรณ์

6323170286 นางสาว ศิริวรรณ วรรณสุทธะ

6323170287 นางสาว เดือนเพ็ญ สงวนศิลป์

6323170288 นางสาว สุดาารัตน์ ด้วงคําจันทร์

6323170289 นาง เจณิสตา สุดตา

6323170290 นางสาว นวนรรณ แม่นศรนรา

6323170291 นาย ธีระวัฒน์ ศรีบุษย์

6323170292 นางสาว ขวัญชีวา ศรีภา

6323170293 นาย วีระพล สนหา

6323170294 นาย อัครพล จําปาวัตตะ

6323170295 นางสาว ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

6323170296 นางสาว ชลิตา วสุจินดาวงศ์

6323170297 นาย ธานินทร์ แดงโรจน์

6323170298 นางสาว ศศิธร บุญปก

6323170299 นางสาว กมลชนก มะลิใหม่

6323170300 นางสาว ต้องใจ ฤทธิเ์พชร

6323170301 นางสาว เกษฎาภรณ์ ภูวิชัย

6323170302 นางสาว พงศ์สุดา พรมแพง

6323170303 นางสาว สุธิดา ปานะพรม

6323170304 นาย คมสัน สุขแล้ว

6323170305 นางสาว วานิชย์ ทักษิณบุตร
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6323170306 นางสาว ปนัดดา ศรีกุลวงศ์

6323170307 นางสาว สาธินี ทูลไชย

6323170308 นางสาว กิ่งแก้ว โสภากุล

6323170309 นางสาว ดุสิตา มั่นคง

6323170310 นางสาว ชณันภัสร์ มหันตกุลรัศมิ์

6323170311 นางสาว วัสสาน์ วิเศษโกสิน

6323170312 นางสาว ปวีณ์นุช พืน้ทอง

6323170313 นางสาว นารีรัตน์ จําใบ

6323170314 นางสาว จินดาพร บุญธรรม

6323170315 นาย วชิรพงค์ศักด์ิ สอรักษา

6323170316 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตุพิลา

6323170317 นางสาว จันจิรา ดาบุตร

6323170318 นางสาว จินดามณี ชูชีพ

6323170319 นางสาว จันทิมา ยุติธรรม

6323170320 นางสาว วิยะดา ศรีสันต์

6323170321 นางสาว วัชรี ภูมิภักด์ิ

6323170322 นางสาว อนุสรณ์ นาทุง่มล

6323170323 นาย ทัศนัย กรรณิการ์

6323170324 นางสาว ดวงดาว คําประเสริฐ

6323170325 นางสาว สิตมณี จูมทา

6323170326 นางสาว ธัญญเรศ มุทุตา

6323170327 นางสาว ขวัญภิรมณ์ ช่วยคง

6323170328 นางสาว พัชรี ชมสีสงค์

6323170329 นางสาว กนกพร คําก๋อง

6323170330 นางสาว ปรียา จริตน้อม

6323170331 นางสาว รัศมี หงษ์สา

6323170332 นางสาว สุกัญญา สีหานาม

6323170333 นาย ชัยอนันต์ ชัยวงษ์ทิตย์
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6323170334 นางสาว หฤทัย ชัยอินทร์

6323170335 นางสาว ชลธร โพธิคํ์า

6323170336 นางสาว กัญญา บุญเรือง

6323170337 นางสาว ทรายแก้ว รุ่มรวย

6323170338 นาย ณภัทร แสงนา

6323170339 นางสาว พัชราภรณ์ โททํา

6323170340 นาง วัชราภรณ์ บัวสอาด

6323170341 นาย อาณัติ พันธุพัฒ

6323170342 นางสาว วรรณิศา สมศรี

6323170343 นางสาว บุษยา สารทักษิณ

6323170344 นางสาว ปิรวดี เถาทิพย์

6323170345 นาย นิธิกร ทวีชัย

6323170346 นางสาว เสาวลักษณ์ สีกวนชา

6323170347 นางสาว อรวรรณ จันทร์พุม่

6323170348 นางสาว ณัฐนรี นันต๊ะแก้ว

6323170349 นาย ภูวดล สุวรรณโสภา

6323170350 นางสาว ปนัยพร ห่อทรัพย์

6323170351 นางสาว จิตติมา สําราญพิทักษ์

6323170352 นางสาว นิยะดา ชวนจิตร

6323170353 นางสาว รัตติกาล กล่ันสายสุข

6323170354 นางสาว ธมนวรรณ ดวงบรรเทา

6323170355 นางสาว เกตุแก้ว อัศวภูมิ

6323170356 นางสาว รัชฎาภรณ์ อิงบารมี

6323170357 นางสาว สุภาภรณ์ ธิมะสาร

6323170358 นางสาว มนัธญา ป๎น้ป๎ญญา

6323170359 นางสาว ณภัสวรรณ วรรณสุริวงษ์

6323170360 นาย พงษ์พันธ์ ผ่านวงษ์

6323170361 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจตรง
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6323170362 นางสาว ลัดดาวรรณ เหลาหลอด

6323170363 นางสาว มลิวัลย์ โชคบัณฑิต

6323170364 นาย วชิระ วัฒนเชื้อ

6323170365 นางสาว จิตอารีย์ แก้วสูงเนิน

6323170366 นางสาว สาวิตรี วงษ์ดวง

6323170367 นางสาว ดาหวัน มีโวหาร

6323170368 นางสาว อาภัสรา อ้วนลํ้า

6323170369 นาย จิตกรณ์ จันทะรัง

6323170370 นางสาว จิรสุดา สิงหพานิช

6323170371 นาง บงกช ฉายศิลป์

6323170372 นางสาว ประพิมพ์พร คุ้มหมู่

6323170373 นางสาว ประภาพร หอมแพงไว้

6323170374 นาย ชวิศ ห้วยทราย

6323170375 นางสาว จินตนา ไตรวงค์ย้อย

6323170376 นางสาว จารุวรรณ ศิลาชัย

6323170377 นางสาว ชนัดดา ชูชีพ

6323170378 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุภาภรณ์ ยงกุล

6323170379 นางสาว ปราณี คงประสม

6323170380 นางสาว ชัชชดา สุชาติพงศ์

6323170381 นาย อนุชา ผาลึพล

6323170382 นางสาว ปิรัชญา ชาตานันท์

6323170383 นางสาว ภิรมย์ ศรีพัดยศ

6323170384 นางสาว เจนจิรา พึง่ไพฑูรย์

6323170385 นางสาว ศศิธร เกษบุตร

6323170386 นาย พิชญพงษ์ พละหงษ์

6323170387 นางสาว ปุษยกาญจน์ พละหงษ์

6323170388 นาย ทศพล วิชัยวงค์

6323170389 นาย จิรายุทธ หลาวทอง



 23 สบอ.8 - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 106

หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170390 นางสาว วริศรา ละครไชย

6323170391 นางสาว อาริญา ดอนเส

6323170392 นางสาว ลลิตา พรมสาร

6323170393 นาย มณตรี ปทุมวัฒนชัย

6323170394 นางสาว ธนพร รอดประชา

6323170395 นางสาว สุชาดา สุวัณณุสส์

6323170396 นางสาว นฤมล ดอนบันเทา

6323170397 นางสาว ณัฐสุดา น่วมภา

6323170398 นาย ระพีพัฒน์ วังคะฮาต

6323170399 นาย ฤทธิพร กลํ่าดิษฐ์

6323170400 นางสาว ลภัสรดา กาญบุตร

6323170401 นาย ธีรเชษฐ์ เจริญผิว

6323170402 นางสาว พัธชลิตา เทพแดง

6323170403 นางสาว วีณา ทับแมลง

6323170404 นางสาว ธิติรัตน์ ศรีประดิษฐ์

6323170405 นาย ทรงวุฒิ บุตนุ

6323170406 นางสาว เสาวนี โพธิพ์รม

6323170407 นาย จิตติชัย ศรีลาศักด์ิ

6323170408 นางสาว กรรณาภรณ์ มโนเพ็ญ

6323170409 นางสาว ธัญวรัตน์ กองสา

6323170410 นางสาว ดวงฤดี อินทร์ดวง

6323170411 นาย ขวัญเมือง พยุงหอม

6323170412 นางสาว นริศรา มณีก้อน

6323170413 นาย ขวัญมงคล ศรีสุขภู่

6323170414 นางสาว ปรียาภรณ์ ประเพโส

6323170415 นาย อภิสิทธิ์ ปฏินังเต

6323170416 นางสาว กุลจิรา จันทจร

6323170417 นางสาว ชัญญานุช ผ่องบุรุษ
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6323170418 นางสาว อัจฉรา ปะนามะกา

6323170419 นางสาว รัณณรินทร์ ลุนลาด

6323170420 นางสาว กนกวรรณ เดชคุณรัมย์

6323170421 นางสาว อรุณทิตา สิงห์ศร

6323170422 นางสาว วรรณกร หาญสูงเนิน

6323170423 นางสาว อิงลดา แสนหอม

6323170424 นางสาว รจรี เตปิน

6323170425 นางสาว ชนัญชิดา ยิ่งสุข

6323170426 นางสาว สุธิดา ธงภักด์ิ

6323170427 นาย นัฐกรณ์ ไชยหมื่น

6323170428 นางสาว สุภัทรา กุดนอก

6323170429 นางสาว กนกวรรณ ทุมสิงห์

6323170430 นางสาว รุจิรา แต้มครบุรี

6323170431 นางสาว ยาวณี นาวาศิริ

6323170432 นางสาว ปุญญิศา นาถมทอง

6323170433 นาย อภิชน บุบผา

6323170434 นางสาว นุสบา สายสุนทร

6323170435 นางสาว ปิติมา ใหม่คามิ

6323170436 นางสาว มนัญญา รุ่งโรจน์

6323170437 นาย นิติกร ถิ่นมุกดา

6323170438 นางสาว สุธิดา โนรี

6323170439 นางสาว จุฑามาศ บัณฑิต

6323170440 นาย เกียรติศักด์ิ เสนาวงศ์

6323170441 นางสาว ภัทราภรณ์ พงษา

6323170442 นาย จักรพงษ์ วิจิตรจันทร์

6323170443 นางสาว ธิมาภรณ์ พลเยี่ยม

6323170444 นางสาว ฐิราภรณ์ มณีเลิศ

6323170445 นางสาว สุดารัตน์ มีมูล
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6323170446 นาย ภานุกร ภักดีล้น

6323170447 นางสาว สุพิชญา พันธุลาภ

6323170448 นาย ศราวุธ ลักษวุธ

6323170449 นางสาว ณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์

6323170450 นางสาว จุฑารัตน์ มูลเทพ

6323170451 นางสาว กชพรรณ โคตรปะโค

6323170452 นางสาว แพรวนภา เชิดสูงเนิน

6323170453 นาย กิตติศักด์ิ ไชยโชติ

6323170454 นางสาว อภิญญา แก้วกุศล

6323170455 นาย เจษฎา จําปาสด

6323170456 นางสาว รัตนาวดี ดันนอก

6323170457 นาย ธีระวัฒน์ แสพลกรัง

6323170458 นางสาว วิไลวรรณ ด้วงเจริญ

6323170459 นางสาว นิสารัตน์ วงค์พนัด

6323170460 นางสาว ปนัดดา คําจะโปะ

6323170461 นาย สุรเด่น ชาสอน

6323170462 นางสาว กัลยาณิน สุนทรา

6323170463 นางสาว ดวงแข นามพรม

6323170464 นางสาว อริศรา สมบัติคีรีไพบูลย์

6323170465 นางสาว ปาริชาติ บุญทองแพง

6323170466 นางสาว ศิรินนา พลหาญ

6323170467 นางสาว นรากาญจน์ นามศรี

6323170468 นางสาว ขจรกล่ิน โคตรคํา

6323170469 นาย วรรตน์ชราวุฒิ งามตา

6323170470 นาย วัฒนศักด์ิ วิทยาการ

6323170471 นางสาว อนิสรา เกิดจัตุรัส

6323170472 นางสาว นันทนา พระนา

6323170473 นางสาว มนธิราทิพย์ ขานทา
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6323170474 นางสาว จริญญา สมใจ

6323170475 นางสาว สาริศา ผาตะพงษ์

6323170476 นาย ศรชัย สายสิงห์

6323170477 นางสาว กนกวรรณ พัดทะอําพัน

6323170478 นางสาว อุมาภรณ์ งามพิศ

6323170479 นางสาว วรางคณา พยัคฆท์อง

6323170480 นางสาว ปิยะพร พะนะสิทธิ์

6323170481 นาย สุริยา สมนึก

6323170482 นางสาว ศิริวิมล อ้นบุง่ค้า

6323170483 นางสาว กันธิชา ดิสถาพร

6323170484 นางสาว พัชรินทร์ สุริโย

6323170485 นาย โกเศรษฐ์ ชัยพันธ์

6323170486 นางสาว ศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ

6323170487 นาย มาวิน จันทสิงห์

6323170488 นาย ภาคภูมิ คําไสย์

6323170489 นาย ศุภกิตต์ ใจเอ็นดู

6323170490 นางสาว ศิริพร แสงนคร

6323170491 นาย มนู ราชป้องขันธ์

6323170492 นาย วัชระ มาตย์เฮือง

6323170493 นาย ภูมิภักดี ผ่านคุลี

6323170494 นางสาว กิตต์ิธัญญา พูลสวัสด์ิ

6323170495 นาย ศักด์ิณรงค์ วงศรี

6323170496 นางสาว พิมพ์ปญา สมใจวงสิรี

6323170497 นาย ธนบูรณ์ มะโนรัตน์

6323170498 นางสาว สุนิสา นิลดํา

6323170499 นาย ศิริศักด์ิ เนตรโสภา

6323170500 นางสาว ดวงกมล จันทร์เปล่ง

6323170501 นาย สุนพลักษณ์ ภูผาลา
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6323170502 นาง กัลยา เอกทรัพย์สกุล

6323170503 นางสาว ทิพาพร จุฑาศรี

6323170504 นางสาว จามรี บุษย์ชญานนท์

6323170505 นาย สุภพ ชินอัน

6323170506 นาย สุรสิทธิ์ คิสารัง

6323170507 นางสาว จุฑามาศ วงษ์จันทร์

6323170508 นางสาว ศิริยากร ศรีธรณ์

6323170509 นาย วุฒิศักด์ิ โกฏิรักษ์

6323170510 นาย กวินท์พัฒน์ ลัดดารักษ์

6323170511 นางสาว วิชิดา บุญโยธา

6323170512 นางสาว รัตนา กิ่งนอก

6323170513 นาย ธีระวัฒน์ ใจดี

6323170514 นาย สัตตยา ผูกโพธิ์

6323170515 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ภคพร กุลพันธ์

6323170516 นางสาว ชนิกานต์ ทองดา

6323170517 นางสาว พรรณิภา คุ้มม่วง

6323170518 นาย ปิยะณัฐ ผาไต้

6323170519 นางสาว ณภปฤณ สมดีวีรเดช

6323170520 นางสาว นิภา สิมผิว

6323170521 นางสาว นฤมล ประจักร์จิตร

6323170522 นางสาว ธรรมรินทร์ โพธิอ์่อน

6323170523 นางสาว อินทิรา สุโพธิ์

6323170524 นางสาว เกศกนก สร้อยสมุทร

6323170525 นางสาว พรพิมล แววดี

6323170526 นาย อธิวัฒน์ เวนไธสงค์

6323170527 นางสาว เสาวรีย์ สอนบุญทอง

6323170528 นางสาว สุกัญญา ฝ่ายสิงห์

6323170529 นาย ศุภสิทธิ์ จุลจันทนโพธิ์
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6323170530 นาย จิณณะ เหลาเป

6323170531 นางสาว เยาวพรรณ ประสานจิตร

6323170532 นางสาว มลธิดา ชัยยางกุล

6323170533 นาย ธนพล ไชยพันธ์

6323170534 นางสาว ปิยธิดา อรชุม

6323170535 นางสาว ธนัชญา แพงมาพรม

6323170536 นางสาว นนทกร ศรีหาญ

6323170537 นางสาว รัฐติมาภรณ์ จันภู

6323170538 นาย อรรถพล อ่อนหวาน

6323170539 นางสาว กัญญารัตน์ นาใจแก้ว

6323170540 นาย ธนา บุญมาก

6323170541 นาย กิตติพร แก้วกว้าง

6323170542 นางสาว จารุวรรณ์ สอนนํา

6323170543 นาย ชัยวัฒน์ พุทธานุ

6323170544 นาย ฌาณชนะ วงศ์โอษฐ์

6323170545 นาง ศุภลักษณ์ ท้องถิ่น

6323170546 นางสาว รุ้งทิพย์ ทองโชติ

6323170547 นางสาว วิภาดา ลาทอง

6323170548 นางสาว จันทิมา เมืองมูล

6323170549 นางสาว จุฑามาศ โคตรศรีหา

6323170550 นางสาว ชนะพร ชนะพรรณ

6323170551 นาง กนกพร คุ้มจอหอ

6323170552 นาย รชต แหวนทองจันทร์

6323170553 นางสาว กัญญารัตน์ สายวิเศษ

6323170554 นางสาว อารียา อุบลพิทักษ์

6323170555 นางสาว ป๎ณณพร ปิณฑวิรุจน์

6323170556 นางสาว กานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ

6323170557 นาย อภิสิทธิ์ บุญศรี
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6323170558 นางสาว วาสนา แก่นจันทร์

6323170559 นาย จิรศักด์ิ บุญโย

6323170560 นางสาว สกุลรัตน์ สุขเกษม

6323170561 นางสาว วารุณี ภูมิพัฒน์

6323170562 นาย อภิรักษ์ ไชยโชติ

6323170563 นางสาว ปนัดดา พระชัย

6323170564 นางสาว อุทุมพร เนื่องพระแก้ว

6323170565 นางสาว นันท์นภัส จันทราเจริญป๎ญญา

6323170566 นางสาว ชลิตา สีมานอก

6323170567 นางสาว ศศิธร นครไธสง

6323170568 นางสาว อรวรรณ ปรันเสน

6323170569 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ บุตตะพล

6323170570 นางสาว สุภาวดี มอญขาม

6323170571 นาย จักรี ดอนเตาเหล็ก

6323170572 นาย ณรงค์ ศรีชัยมูล

6323170573 นาย ประเสริฐภพ สิทธิลี์

6323170574 นางสาว กรกมล ป่าเขือ

6323170575 นางสาว สุภัสตรา วงศ์คําปา

6323170576 นาย วิโรจน์ ศรีบุญเรือง

6323170577 นาย นิธิศ วัชรมูสิก

6323170578 นาย วรรธนะ บุตรรินทร์

6323170579 นางสาว สุปราณี ศรีสมบัติ

6323170580 นางสาว ศศิธร เมืองนาง

6323170581 นาย พงษ์ศักด์ิ อักษรเสือ

6323170582 นาย ธนากรณ์ อุดรเขตร

6323170583 นาย ศตวรรษ สิงห์ทุย

6323170584 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ลัดขุนทด

6323170585 นางสาว รพีพรรณ นามิสา



 23 สบอ.8 - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 113

หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170586 นางสาว วาสนา พรมนัส

6323170587 นางสาว สุภาพร ศิริยามาตย์

6323170588 ว่าทีร้่อยตรี วรวุฒิ ต๊ิตาวงศ์

6323170589 นาย กริชขจร จันทร์เพชร

6323170590 นางสาว พิสมัย เอกตาแสง

6323170591 นางสาว เพชรลักษณ์ พงศ์พีระ

6323170592 นางสาว ปริญญาพร ประชุมพล

6323170593 นางสาว สุภาภรณ์ ภักดีมี

6323170594 นางสาว นันทนา สาแก้ว

6323170595 นาย บุญธรรม บุตรหนองหว้า

6323170596 นางสาว พิชญา พันธ์สูงเนิน

6323170597 นาง จิราภรณ์ กงเพชร

6323170598 นาย วัชรินทร์ นาน้อย

6323170599 นาย ธีนะพัฒน์ อนุธรสิน

6323170600 นางสาว ปิยนาถ เสถียรขันธ์

6323170601 นางสาว อรุณฉาย ใจตรง

6323170602 นาย โกระชาติ บุตะเขียว

6323170603 นางสาว ณัฐกานต์ แสนชมภู

6323170604 นางสาว ป๎ญจพร หนาดคํา

6323170605 นางสาว มนฑกานต์ ขรรค์แก้ว

6323170606 นาย วศินสรรพ์ นามเทพ

6323170607 นาย วรรณชัย ผลาไสย์

6323170608 นาย วัชเรนทร์ วิไลแก้ว

6323170609 นาย ปณิธาน ชัยศิริกุล

6323170610 นางสาว บุษราคัม แข็งแรง

6323170611 นางสาว นิษฐกานต์ นิธิวสุอนันต์

6323170612 นางสาว บรรจบพร โสภาพลอย

6323170613 นางสาว ธนิสรา จันทร์เพ็ง
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6323170614 นางสาว กมลรัตน์ อิฐรัตน์

6323170615 นางสาว อลิษา ระวาดชู

6323170616 นาง อารีย์ เขียวบุรี

6323170617 นางสาว วิภาวรรณ ขันป้อง

6323170618 นาย ศรัณย์ แสงศรี

6323170619 นางสาว จันทกานต์ สาแก่งทราย

6323170620 นางสาว ณปภัช บุญจรัส

6323170621 นาย รัชชานนท์ แก้วใส

6323170622 นางสาว เบญญาภา สวนสระแก้ว

6323170623 นางสาว เปรมยุดา วัยนิธิ

6323170624 นางสาว สุภาพร ประทุมทอง

6323170625 นางสาว ปิยะนารถ โคตรธรรม

6323170626 นางสาว กาญจนา มะณีไชย

6323170627 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองศรี

6323170628 นางสาว วลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์

6323170629 นางสาว ทิพาธรณ์ นัสดา

6323170630 นางสาว ชฎาพร มาลัย

6323170631 นางสาว หทัยกาญจน์ สุดตา

6323170632 นางสาว ชนัญญา คชรัตน์

6323170633 นางสาว ฤดีพิมล สีเสนซุย

6323170634 นางสาว อัญชลี อ่าํกลาง

6323170635 นางสาว อรพรรณ พูลเพิม่

6323170636 นางสาว นิโลบล ปราณีตพลกรัง

6323170637 นางสาว อัจฉราภรณ์ วรรณน้อย

6323170638 นางสาว ปภัสรา สืบซุย

6323170639 นางสาว ภาวิณี คําโคตรสูน

6323170640 นางสาว จุรีรัตน์ พลมะณี

6323170641 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
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6323170642 นางสาว สุคนธวา อร่ามเรือง

6323170643 นางสาว ธารทิพย์ โม้ชา

6323170644 นางสาว สุชาวดี วงษ์ภักดี

6323170645 นาย จิรทีปต์ โตมาชา

6323170646 นางสาว รังสิยา มั่นยืน

6323170647 นาย วรากรณ์ แสงมาศ

6323170648 นางสาว อาทิตยาพร ไชยชมภู

6323170649 นางสาว วจีรัตน์ เหล่ือมกลาง

6323170650 นาย สิรวิชญ์ มีนา

6323170651 นาง วิภารัตน์ สร้อยรักษ์

6323170652 นางสาว ปวีณา โหจันแสง

6323170653 นาย อัษฎาวุธ อาจหาญ

6323170654 นาย กฤษฎา สําราญพิทักษ์

6323170655 นางสาว วิลาวรรณ ทุมชะ

6323170656 นางสาว อรนลิน วงษ์เบาะ

6323170657 นางสาว นาริน ชลภักด์ิ

6323170658 นางสาว กัลชนา สุขราช

6323170659 นางสาว ธิดารัตน์ พรรณศิลป์

6323170660 นางสาว ศิริลักษณ์ ประวรรณถา

6323170661 นาย อภิรักษ์ โคตโยธี

6323170662 นางสาว ธิดาวรรณ พลบูรณ์

6323170663 นางสาว ภัทริดา บูราณศรี

6323170664 นางสาว นิศารัตน์ คําหว่าน

6323170665 นาย นพดล เรืองฤทธิ์

6323170666 นาย รัฐพล ชุมแวงวาปี

6323170667 นาย วุฒิไกล บุญผาลา

6323170668 นางสาว ตรีชฎา ปุริมาตัง

6323170669 นาย ประพฤทธิพ์ล จงรักษ์
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ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170670 นางสาว พัศธนัญญา สายเมฆ

6323170671 นางสาว อิสลาวัลย์ อ่อนสันเทียะ

6323170672 นาย ภัทรดนัย เครือแวงมล

6323170673 นาย วรุท กิจชัยสกุลฤทธิ์

6323170674 นางสาว อาริยา ปะธิเก อาริยา ปะธิเก

6323170675 นางสาว ณัฐกานท์ นพคุณ

6323170676 นาย นัฐพล แก้วอุดม

6323170677 นาง หงษ์พันธรัชต สุขประชัย

6323170678 นาย ศุภศิษฎิ์ เขียวคีรี

6323170679 นาย พันธกานต์ กุมพล

6323170680 นาย ศิริ บุญคํ้า

6323170681 นาย อนันตชา รัตนะประทุม

6323170682 นาย ปิยพล ตาสุ่ย

6323170683 นางสาว จุฑามาศ กุลสุทธิ์

6323170684 นางสาว สรัลพร วรดี

6323170685 นาย ภาณุวัฒน์ ฟองมนต์

6323170686 นางสาว วนิดา สุขแสวง

6323170687 นาย เจนภพ เข็มทอง

6323170688 นางสาว กัญญ์ณณัฐ พิมพ์แมน

6323170689 นางสาว สุวรรณี สายสิม

6323170690 นางสาว ดรุณี หวานจิตต์

6323170691 นางสาว นาถวดี ศุภวุฒิ

6323170692 นางสาว กรรณิการ์ คุ้มสีไว

6323170693 นางสาว มณทกานต์ หีบแก้ว

6323170694 นางสาว มาริษา ประทุมมา

6323170695 นางสาว ขวัญสุดา บุญวัง

6323170696 นางสาว อินทร์ธิอร คําพิชิต

6323170697 นางสาว สุชาวิณี สนองผัน
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หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170698 นางสาว อรไท แข่งขัน

6323170699 นางสาว มัสยา วงษ์อุปรี

6323170700 นาย พัฒนพงษ์ ฤทธิท์รงเมือง

6323170701 นางสาว ภรภัทร ปิน่โสภณ

6323170702 นางสาว สุไพพรรณ์ จันทร

6323170703 นางสาว สุภาวรรณ ขุมเกาะ

6323170704 นาย กล้าณรงค์ ชํานาญ

6323170705 นาย กิตติพงษ์ ชํานาญ

6323170706 นางสาว ฐิตาภา พลอยศรีทอง

6323170707 นางสาว พัชริดา โคตรชมภู

6323170708 นาย อาวุธ คําสิบ

6323170709 นาย สุรธาสิต ภูทองปิด

6323170710 นาย อภิชัย ดอกป่าน

6323170711 นางสาว สลิล วิไลลักษณ์

6323170712 นางสาว วิรดา ประทุมทอง

6323170713 นางสาว พราวตะวัน คําดวง

6323170714 นางสาว สุนิสา แสนตรี

6323170715 นาย ศาสตร์ศิลป์ บูชากุล

6323170716 นางสาว ชญานิศ กันจินะ

6323170717 นางสาว จารุวรรณ ขัติยะ

6323170718 นางสาว อุมารินทร์ ทองนู

6323170719 นางสาว อภิรพร ยืนยง

6323170720 นางสาว ทิพย์สุดา โกจารย์ศรี

6323170721 นาย มนัสวี ยศสุพรม

6323170722 นางสาว ณัฐฐิราภรณ์ ไกรสุข

6323170723 นางสาว สุตาภัทร ทองประทุม

6323170724 นางสาว ณิชาภัทร พฤฒิสาร

6323170725 นางสาว ปณิชา รังกลาง
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หน่วยงาน  :  23 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่8 (ขอนแก่น)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  746  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6323170726 นางสาว ณัฐติญา มณีก้อน

6323170727 นาย ณัฐดนัย วิเศษวิสัย

6323170728 นางสาว อารียา บัวโคกรัง

6323170729 นางสาว จิราภรณ์ เมืองเก่า

6323170730 นาย นรพนธ์ จันทะวงค์

6323170731 นาย ประวิทย์ แสงพนา

6323170732 นางสาว ภัทราภรณ์ เมืองมุงคุณ

6323170733 นาย สิทธิกร จําพันธุ์

6323170734 นาย อิทธิศักด์ิ กุลดา

6323170735 นางสาว พลอยมณี อุ่นเวียง

6323170736 นางสาว นวลปราง สุยอย

6323170737 นางสาว ดัชนี เสนนันตา

6323170738 นางสาว สุทธิดา พันธ์จําปา

6323170739 นางสาว ศิรินาฎ พงษ์เจริญ

6323170740 นางสาว ประภัสสร มาขุนทด

6323170741 นางสาว นัฐยา สักคือพิมพ์

6323170742 นาย พสธร บุญทอย

6323170743 นาย ศิวพล คําผาเยือง

6323170744 นางสาว พัทธ์ธีรา บรรเรืองทอง

6323170745 นางสาว นัฐภูวรินทร์ มูลอามาตย์

6323170746 นางสาว พิชชาณัฎฐ์ โถปาคํา

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  27 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่12 (นครสวรรค์)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  411  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6327170001 นางสาว วิมลสิริ โมลัยรักษ์

6327170002 นางสาว รติชา วงศ์ขันตี

6327170003 นาย ฐิติพงศ์ ฉิมมา

6327170004 นางสาว ปฏิมากรณ์ บุญแท้

6327170005 นางสาว สุวรรณา ตลุ่มเครือ

6327170006 นางสาว ปวีณา โสจินดา

6327170007 นางสาว ไพลิน พรมสงฆ์

6327170008 นางสาว เมทินี ชาญวิทยา

6327170009 นางสาว กาญจนา วงษ์เนตร

6327170010 นางสาว อัจฉรา ทิใจ

6327170011 นางสาว สิริวิภา แสงทิตย์

6327170012 นางสาว ฐิรนันท์ วิเศษดอนหวาย

6327170013 นางสาว ศิรินทิพย์ กองแก้ว

6327170014 นางสาว กฤษณา มากเงิน

6327170015 นางสาว ตะวัน โพธิเ์ขียว

6327170016 นางสาว จิราพร ปานขลิบ

6327170017 นาง พัทรนันท์ หางาม

6327170018 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ธนะวาสน์

6327170019 นาย ธนาพันธุ์ รักเขตการ

6327170020 นางสาว ขนิษฐา โกนนท์

6327170021 นางสาว ชญานันต์ สุดบรรดิษฐ์

6327170022 นางสาว อินทิรา แจ่มดอน

6327170023 นางสาว กุลสตรี เกษนาวา

6327170024 นาย สุทธิรักษ์ สินทรัพย์ไพบูลย์

6327170025 นางสาว ชัญญานุช ศรีชาวนา

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  :  27 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่12 (นครสวรรค์)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  411  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6327170026 นาย ณัฐพงษ์ ฐาปกรณ์ญาณวุฒิ

6327170027 นางสาว วรรณิภา พิมพ์ศักด์ิ

6327170028 นาย พลากร พรหมกัลป์

6327170029 นาย สุวิน วัฒโล

6327170030 นางสาว กรณ์ศศิ วิโรจน์ภากร

6327170031 นางสาว อาทิตยา ภูศรีเทศ

6327170032 นางสาว สุภาพร ทองกุล

6327170033 นางสาว ญาณิศา พันธุก์ลับ

6327170034 นางสาว นภัส ไปเร็ว

6327170035 นางสาว สุทธิดา เกือกแก้ว

6327170036 นางสาว เพ็ญพิชชา คชวงษ์

6327170037 นาง เพชรลดา สีสมุทร์

6327170038 นางสาว ภรัญญา บุญจันดา

6327170039 นาย สฐานิตย์ สง่าชาติ

6327170040 นางสาว ชุติมา ต๊ะป๎ญญา

6327170041 นางสาว มณีรัตน์ ป๎ทมาภรณ์พงศ์

6327170042 นางสาว มลทิชา พิศดูพรมราช

6327170043 นางสาว ชนันป์ศิกานณ์ เหล็งไทย

6327170044 นางสาว พรรณษมล คําแสน

6327170045 นางสาว วริศรา อ่อนฉ่ํา

6327170046 นางสาว พรไพลิน อินทมาศน์

6327170047 นางสาว นุชนาฏ ศิลปกร

6327170048 นาย วรวิทย์ โตใหญ่

6327170049 นาย ณัฐวุฒิ ไกรณรงค์

6327170050 นางสาว นาถดินี ตรีปิยรัตน์

6327170051 นางสาว พรพิชชา หมื่นพรมอินทร์

6327170052 นางสาว สุวิมล พลศักด์ิ

6327170053 นาย ชยุตม์ มีแสงพราว
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หน่วยงาน  :  27 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่12 (นครสวรรค์)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  411  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6327170054 นาย กฤตภาส อินตา

6327170055 นางสาว ศิมาพร แย้มหล่ังทรัพย์

6327170056 นางสาว จุไรรัตน์ นิ่มฟ๎ก

6327170057 นางสาว จรณินทร์ คําฤทธิ์

6327170058 นางสาว วสุกาญจน์ บัวขม

6327170059 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชกร ยิ้มละมัย

6327170060 นาย พงษ์ณพัฒน์ โคกวิชา

6327170061 นางสาว อรณา หัตถบูรณ์

6327170062 นาย ณธมณ คงทอง

6327170063 นาย จิรกิตต์ คันทะมาลา

6327170064 นางสาว วิไลลักษณ์ มณีแสง

6327170065 นางสาว กมลวรรณ สีบานเย็น

6327170066 นางสาว สุณัฎฐา หว่างสกุลวงศ์

6327170067 นางสาว ศศิกร แก้วเกิด

6327170068 นางสาว นารีรัตน์ ประหยัดทรัพย์

6327170069 นางสาว มัลลิกา เขียวขํา

6327170070 นางสาว ชญาน์นันท์ เกษี

6327170071 นางสาว ไพรินทร์ หยัดน้ํา

6327170072 นางสาว วารุณี นวนเทศ

6327170073 นางสาว ปฐมาวดี ทรัพย์ศรี

6327170074 นางสาว สุวลี บุญพิมพ์

6327170075 นาย ธีระเวช พรมเชียงสา

6327170076 นางสาว สุพรรณิการ์ บุญบัวทอง

6327170077 นางสาว มะลิวรรณ ไขข้างพูล

6327170078 นางสาว ปิยะมาศ สนิท

6327170079 นางสาว เสาวภา จันทร์ทิม

6327170080 นางสาว ปภินดา เทียนลํา

6327170081 นางสาว กรรณิการ์ เจนการ
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หน่วยงาน  :  27 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่12 (นครสวรรค์)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  411  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6327170082 นางสาว ภรชนก วงค์จันทร์แก้ว

6327170083 นางสาว รัตนา ประสมทรัพย์

6327170084 นาย อรรถพร แก้วบวร

6327170085 นางสาว ศิรินภา เพ็ชรแสง

6327170086 นางสาว จิตรดารา สุขประเสริฐ

6327170087 นางสาว อัจฉราภัณ แก้วทอง

6327170088 นางสาว ลลิตา หล่อเลิศรัตน์

6327170089 นาย จิรัฏฐ์ ถิรโรจ อนันต์ 

6327170090 นางสาว พัชรี อิ่มเอิบ

6327170091 นางสาว จิตสุภา เหล็กดี

6327170092 นางสาว วิจิตรา วงศ์ใหญ่

6327170093 นางสาว อุบลรัตน์ ผลสุทธิ์

6327170094 นาย สงกรานต์ เทพเวียง

6327170095 นางสาว พัชรินทร์ ประสพโชค

6327170096 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชัยประสงค์

6327170097 นาย จิรภัทร เกตุมณี

6327170098 นางสาว มันทณา สุวะไกร

6327170099 นางสาว รณิษฐา เชื้อแขก

6327170100 นางสาว ปิยวรรณ ศรีกุล

6327170101 นางสาว วรัญญา กล้ากสิกิจ

6327170102 นาย นําชัย ชื่นขจร

6327170103 นางสาว มาริณี ศุภนคร

6327170104 นาย พงศ์ธร รักรัง

6327170105 นางสาว พรนภา จันทร์ลอย

6327170106 นาย ธนากร สุขคําฟอง

6327170107 ว่าทีร่.ต. รณชัย เนตรอินทร์

6327170108 นางสาว จุฬาลักษณ์ ไกยสวน

6327170109 นางสาว วนัสนันว์ คอยหลัง
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6327170110 นางสาว ณัจฉรียา สุทธิกุล

6327170111 นาย เนติพงศ์ สมพวก

6327170112 นางสาว มะลิสา อุ่นโต

6327170113 นางสาว สมาพร บุญช่วย

6327170114 นางสาว ศรันญา พิมพ์สอน

6327170115 นาย ประสาร แช่มช้อย

6327170116 นางสาว กรรณิกา จ่าอยู่

6327170117 นางสาว ธิษณิน ฉายรัตน์

6327170118 นางสาว สุภาพร ทิพย์เนตร

6327170119 นางสาว พัชรี จันที

6327170120 นางสาว ไอริณณ์ สนิท

6327170121 นางสาว สุชาดา ภาษี

6327170122 นางสาว จิตรา บุญเฉลิม

6327170123 นาย อชิระวุทธิ์ โชคบุณยสิทธิ์

6327170124 นาย บุญเลิศ วงศ์ม่วย

6327170125 นางสาว สุรัญญา วงศ์ม่วย

6327170126 นางสาว ธนัญญา วรรัตน์กุล

6327170127 นางสาว ภิญญาพัชญ์ โพธิรั์กษา

6327170128 นาย ยศพัฒน์ มีสุข

6327170129 นาย สุทัศน์ อ่อนจันทร์

6327170130 นางสาว กัญญารัตน์ หลุดกระโทก

6327170131 นาย ประภาส ขะนอก

6327170132 นางสาว จิราภรณ์ ซ่อนกล่ิน

6327170133 นางสาว กาญจนา พรมนัส

6327170134 นาย จอมเดช พยัคศักด์ิ

6327170135 นางสาว อุบลรัตน์ สิงห์เถื่อน

6327170136 นางสาว ศนิกานต์ รักษาสิทธิชัย

6327170137 นางสาว จิรภา ต้องวัน้
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6327170138 นางสาว พรพิมล ผู้มีสัตย์

6327170139 นาย วรพล เหมือนแดง

6327170140 นางสาว ธนัตพร สิงสาร

6327170141 นางสาว วลินดา ผดุงศาสน์

6327170142 นาย ณัฐวุฒิ ศรีมหาโกศล

6327170143 นางสาว บุษราคัม มะลิมาศ

6327170144 นาย เฉลิมชัย คํามี

6327170145 นางสาว วชิราภรณ์ สุวรรณชื่น

6327170146 นางสาว พัชรินทร์ สุกใส

6327170147 นางสาว ลัลญา ทับทอง

6327170148 นางสาว สุชาดา ท่าหาด

6327170149 นางสาว ณัฐนันทิกาญจน์ บุญโกย

6327170150 นางสาว นงค์นุช จงแสง

6327170151 นางสาว พัชราณี คงถาวร

6327170152 นางสาว กมลชนก นาคสุทธิ์

6327170153 นาย พชรพล สินสําอาง

6327170154 นาย มติมันต์ หร่ังอินทร์

6327170155 นางสาว พิมพกานต์ ธรรมใจ

6327170156 นาย ณัฐพล ป๎ญญาใหญ่

6327170157 นางสาว เบญจวรรณ รอดเทีย่ง

6327170158 นาย ธเนษฐ คําเติม

6327170159 นางสาว อารียา อ่องซาน

6327170160 นางสาว พัชนิดา มหาวัน

6327170161 นางสาว สุภาพร ทาจวง

6327170162 นาย พงษ์พัฒน์ ก้อนจันทร์เทศ

6327170163 นางสาว ภัควลัญชญ์ สุวาท

6327170164 นางสาว สุพิชญา จันทร์หมื่น

6327170165 นางสาว เจนจิรา คําฟู
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6327170166 นางสาว ธัมมิฐานันท์ หลวงยศ

6327170167 นางสาว อัญชลี วันเทีย่ง

6327170168 นางสาว ชมภรณ์ วงศ์ยอด

6327170169 นางสาว พรทิพย์ ปินตาปลูก

6327170170 นางสาว ดารารัตน์ เกิดเกษม

6327170171 นางสาว ประนอม ยอดเพ็ชร

6327170172 นางสาว นันท์นภัส แถวอุทุม

6327170173 นางสาว สุชาริณีย์ แป้นขํา

6327170174 นางสาว ฐิติกัณต์ ศรีธัญญะรัตน์

6327170175 นางสาว เดือนเพ็ญ นาจุ้ย

6327170176 นางสาว กชกร ข้างแก้ว

6327170177 นางสาว ผกามาศ กงยี่

6327170178 นางสาว สายชล จันทร์เหม

6327170179 นาง กุลนันท์ เชี่ยวชาญ

6327170180 นาย ทศพล สมอย้อย

6327170181 นางสาว เสาวณี สังเกตุ

6327170182 นางสาว ณัฐธีรา นาตะรังษี

6327170183 นางสาว พรเพ็ญ เตมียนันท์

6327170184 นาง จุฑามาศ แคนเพชร

6327170185 นาย อานนท์ พันธุระ

6327170186 นางสาว พัณวดี ลีมา

6327170187 นาย เจนณรงค์ จิตร์แสวง

6327170188 นางสาว ศิลามาศ จันทิ

6327170189 นางสาว สิรินทิพย์ สุวรรณกิจ

6327170190 นางสาว จิตรา พรหมเย็น

6327170191 นางสาว อนุสรา แตงร่ม

6327170192 นางสาว ณัฐวดี สิทธิรัตน์

6327170193 นางสาว สุกัญญา แย้มเหม็น
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6327170194 นางสาว ศศินิภา ชาวเวียง

6327170195 นางสาว พรพิมล ม้าอุตส่าห์

6327170196 นางสาว ปาริฉัตร สโมสร

6327170197 นางสาว อาทิตยา เขียวสอาด

6327170198 นางสาว สุรีย์พร เปีย้สิมมา

6327170199 นางสาว เพ็ญนภา ดีประเสริฐ

6327170200 นาง อําพร สุพานิช

6327170201 นางสาว ณภัทร ภูสุ่วรรณ์

6327170202 นางสาว สิรินทรา จันนา

6327170203 นางสาว ปวิตรา พรมวังขวา

6327170204 นางสาว บุญยิสา โสประดิษฐ

6327170205 นาย โอฬาร เส็งแดง

6327170206 นาย ภราดร สีวันนา

6327170207 นางสาว ปรียาภัทร อยู่สนิท

6327170208 นางสาว ณภัคธิดา ทองมี

6327170209 นางสาว เสาวภา ศรีวังคํา

6327170210 นาย จิรายุส มานพ

6327170211 นาย สุธิเกียรติ คํารังษี

6327170212 นางสาว อรวรรณ  คล้ายคลึง

6327170213 นาย พันคําทอง นะระแสน

6327170214 นางสาว สุดารัตน์ รักสกุล

6327170215 นางสาว พรรณธิพา ยศสมบัติ

6327170216 นางสาว ภัสน์ธนมน สีทัด

6327170217 นางสาว นลินี ทิมาชัย

6327170218 นางสาว ณัฎฐา บัวประชุม

6327170219 นางสาว กัณฐิกา ศรีวิเชียร

6327170220 นางสาว มะลิวรรณ์ แจ่มเมือง

6327170221 นางสาว ทรายทอง แสนคํา
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6327170222 นางสาว ทิพาวรรณ สีแสง

6327170223 นางสาว ดารารัตน์ วงศารัตนศิลป์

6327170224 นาย นพดล ยอดวงษ์

6327170225 นางสาว นฤมล ต่อสงค์

6327170226 นางสาว ธนพรรณ ประดิษฐ์เขียน

6327170227 นางสาว จิราวรรณ ธรรมแพทย์

6327170228 นางสาว คมขวัญ สีอ่อน

6327170229 นางสาว จันทร์จิรา คชสิทธิ์

6327170230 นาย กรกวรรษ เภาจันทึก

6327170231 นางสาว ศุภรัตน์ แสงเพ็ชร

6327170232 นางสาว พนิดา อินฟู

6327170233 นาย อัธยา อุปมาลี

6327170234 นางสาว นุสบา พลตรี

6327170235 นาย ธนชัย มูลเดช

6327170236 นาย ปกรณ์ ดําริห์อนันต์

6327170237 นางสาว วนิดา แสงมาลา

6327170238 นางสาว จิรวรรณ ต้ังตระกูลทรัพย์

6327170239 นางสาว ลักขนาถ ปล้ืมจิตต์

6327170240 นางสาว ตรีทิพ ยมนา

6327170241 นางสาว จิรวรรณ นิธิสมบัติ

6327170242 นางสาว ปิยวรรณ คชฤทธิ์

6327170243 นางสาว พรรณทิพย์ แย้มกล่ิน

6327170244 นางสาว ณัฐริกา นาคะไพฑูรย์

6327170245 นางสาว รสริน เสนานุช

6327170246 นางสาว ศุทธินี พุม่นวล

6327170247 นาย อดิศักด์ิ สารสม

6327170248 นาย ชัยวัฒน์ จินตะกัน

6327170249 นางสาว กานดา แก้วป้องปก
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6327170250 นางสาว ณิชชา เกิดเจริญ

6327170251 นาย อาทิตย์ ภักดีนอก

6327170252 นาย วิริยะ ชัยสวัสด์ิ

6327170253 นางสาว จิรัชญา ชูตะมัน

6327170254 นางสาว วานิสสา เรืองบุรพ

6327170255 นางสาว ภรณ์ชนก วิทยารัตน์

6327170256 นางสาว กัญญาณัฐ อุดมนา

6327170257 นาย วงศกร เนียมทอง

6327170258 นางสาว อารีรัตน์ ชลปราน

6327170259 นางสาว กัญญาณัฐ ขยันเขตต์กรณ์

6327170260 นางสาว พิมพณัฐ พรมรักษา

6327170261 นางสาว ทิพาพร เต็มภู

6327170262 นางสาว กัลยา ชื่นขํา

6327170263 นางสาว ศุภากร บุญศรีสอาด

6327170264 นางสาว สาวิตรี พ้นภัยพาล

6327170265 นางสาว นิรัชชา คงสีดี

6327170266 นาย สุธิชัย วิวัฒน์พงษ์

6327170267 นางสาว มัลลิกา ศรีหะมงคล

6327170268 นางสาว สุภัทรา เกิดอ่วม

6327170269 นางสาว กมลชนก ทาวรรณะ

6327170270 นางสาว มินตรา พึง่เงิน

6327170271 นาย พรชนะ สภาพการณ์

6327170272 ว่าทีร่.ต. ทนงศักด์ิ หอมขจร

6327170273 นางสาว เอมมิกา ดอนสีจันทร์

6327170274 นางสาว พิมพ์ชนก ดูการดี

6327170275 นางสาว สุพัตรา ช้างทอง

6327170276 นางสาว จิตรวรรณ ผ่องพรรณ์

6327170277 นาย ธันวา แจ้งสว่าง
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6327170278 นาย นพรัตน์ จันทสิงห์

6327170279 นางสาว พุธกาญจน์ สระทองโฉม

6327170280 นางสาว จิรารัตน์ สูงสุด

6327170281 นาย อภิสิทธิ์ เจริญขามป้อม

6327170282 นางสาว จุฑาทิพย์ เมี่ยงอิ่ม

6327170283 นางสาว ดารากุล มหาโคตร

6327170284 นางสาว สุชารัตน์ ธูปบูชา

6327170285 นางสาว บุษรินทร์ บุญมี

6327170286 นางสาว จารุวรรณ แก้วสุขใส

6327170287 นางสาว ปิยณัฐ บุบพันธ์

6327170288 นางสาว วันวิษา ยอดอ่วม

6327170289 นางสาว สุวภัทร สุปง

6327170290 นาย ศุภสัณฑ์ มูลมา

6327170291 นางสาว ดวงกมล สุขสมคบ

6327170292 นางสาว เบญจพร ชมคํา

6327170293 นางสาว ชญานิศ เอกธรรมชลาลัย

6327170294 นางสาว ชัชจิรา มั่นพรม

6327170295 นาย คณะสนันท์ แก้วเกตุศรี

6327170296 นางสาว กมลชนก บุญฟู

6327170297 นางสาว มินตรา มุกดาประเสริฐกุล

6327170298 นางสาว ศิริพร อําขํา

6327170299 นางสาว นนทิชา พุทธภักดี

6327170300 นาย เจตษฎา อินทะโก

6327170301 นางสาว ดาหวัน โสภาพันธ์

6327170302 นาย สุพจน์ เดชเรือง

6327170303 นางสาว สิริกาญจน์ พรมประเสริฐ

6327170304 นาย ณฐพนธ์ ทองคํา

6327170305 นางสาว กวินทิพย์ จีวรพรหม
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เลขประจ าตวั

สอบ

6327170306 นางสาว สุพรรษา สาหร่าย

6327170307 นาย ธนาธิป จันสนาด

6327170308 นาย คมกฤษ ทองกําพร้า

6327170309 นางสาว มาลินี อินหนุน

6327170310 นาย ยุทธ์ดนัย ยอดทองดี

6327170311 นางสาว สโรชา ใจนิ่ม

6327170312 นางสาว แสงรวี วังโพธิ์

6327170313 นางสาว เสาวภา มุลตรีบุตร

6327170314 นาย เกียรติศักด์ิ เหมือนศรี

6327170315 นางสาว เจนจิรา มีชัย

6327170316 ว่าที ่รต.หญิง ภควรินทร์ แก้วสีนวน

6327170317 นางสาว พรพรรณ พรมมาดี

6327170318 นางสาว กรกนก การะเกตุ

6327170319 นางสาว นารีรัตน์ น้อยเรือน

6327170320 นางสาว ผกาวรรณ โพธิเ์จริญ

6327170321 นาย ธนากรณ์ ศรีสง่า

6327170322 นางสาว จันทิรา คําตุ้ย

6327170323 นางสาว สุกัญญา นกทอง

6327170324 นาย บรรจง สุยะ

6327170325 นางสาว แสงระวี บุญเต่ียม

6327170326 นางสาว สุฎารัตน์ สมภาร

6327170327 นางสาว ทักษิณาภร จากน่าน

6327170328 นางสาว ขนิษฐา ศกุนรักษ์

6327170329 นาย อภิสิทธิ์ ขุนพิลึก

6327170330 นางสาว รภา คงเพชรศักด์ิ

6327170331 นางสาว ดวงกมล ปล้ืมสมบัติ

6327170332 นาย ชูเกียรติ กรวยสวัสด์ิ

6327170333 นางสาว พัชสนันท์ พรทองโชคชัย
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6327170334 นางสาว ธัษณวรรณ์ อ่าํปาง

6327170335 นางสาว ณัฏฐณิชา แก่นราช

6327170336 นางสาว ชญานี แสงสุก

6327170337 นางสาว พัชราภรณ์ ขุนทอง

6327170338 นางสาว ฐิติชญา หัวเมืองแก้ว

6327170339 นางสาว ณฐกร กองพล

6327170340 นางสาว สุรีรัตน์ อุสาย

6327170341 นางสาว ศรันยา สายแวว

6327170342 นางสาว หทัยรัตน์ เหลืองแดง

6327170343 นางสาว กมลวรรณ ไตรยงค์

6327170344 นางสาว เอมวดี กาฬภักดี

6327170345 นางสาว กุลจิรา รวบรวม

6327170346 นางสาว ยลดา มหาวรรณ์

6327170347 นาย วัชรพงษ์ เพชรร่วง

6327170348 นางสาว ศิริลักษณ์ พิมพ์ศร

6327170349 นางสาว ปนัดดา พุทธรัตน์

6327170350 นางสาว วศินี ทับทอง

6327170351 นางสาว ศศิธร สนองบุญ

6327170352 นางสาว ศิริวรรณ ฉุนฉ่ํา

6327170353 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงชมภู

6327170354 นางสาว พรทิพย์ แซ่ล้ิม

6327170355 นางสาว อรทัย แสงทอง

6327170356 นาย ดุษฎี กากะนิก

6327170357 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณะ

6327170358 นางสาว นันทิดา ดอกแก้ว

6327170359 นาย วิฑูร ทองรินทร์

6327170360 นาย เอกรันดร์ ประมูลสิน

6327170361 นางสาว ศศิวิมล กมุทชาติ
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สอบ

6327170362 นางสาว ณฐวรรณ แสงนภา

6327170363 นางสาว จาริยา สิงห์รักษ์

6327170364 นางสาว จุฑาทิพย์ จินดารัตน์

6327170365 นาย จิรายุ วังคีรี

6327170366 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทร์แสง

6327170367 นาย กิตติพงษ์ สุขแจ่ม

6327170368 นางสาว ธาริกา เพ็ชรศรีงาม

6327170369 นางสาว ณัฐศิมาพร พรหมวิหาร

6327170370 นางสาว จริยาภรณ์ สุขวิญญา

6327170371 นางสาว กัลยกร สองแก้ว

6327170372 นาย สันติ มงคล

6327170373 นางสาว สุฑารัตน์ คร้ามสมอ

6327170374 นาย ศุภฤกษ์ แมลงภู่

6327170375 นางสาว กุลบงกช กองเงิน

6327170376 นางสาว กนกวรรณ ลาภคูณ

6327170377 นางสาว มนทิชา แช่มอุบล

6327170378 นางสาว มัทวัน นิลโชติ

6327170379 นางสาว พรกนก เทพวงค์

6327170380 นาง นภาพร กองเพ็ง

6327170381 นางสาว ศิริประภัสร์ มินทมอน

6327170382 นางสาว ฐนัลพร ฉ่ําเจริญ

6327170383 นางสาว สุมาลี ศิริมงคล

6327170384 นางสาว ศิริรักษ์ ไคร้แค

6327170385 นางสาว สุจิตรา เนินพลับ

6327170386 นางสาว วารุณี ตาวินโน

6327170387 นางสาว จิราภรณ์ เสริฐผาด

6327170388 นาย จตุรเมธ มุ่นเชย

6327170389 นางสาว ดาริกา จันโอภา
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6327170390 นางสาว พัชริดา ชมมี

6327170391 นาย เจษฎา ตะพานแก้ว

6327170392 นางสาว จิดาภา ดอกไม้แดง

6327170393 นางสาว ปิยนุช เป้าพันดี

6327170394 นางสาว ฐณิชาฌ์ สมจิตต์

6327170395 นาย ภูวดลย์ อินทร

6327170396 นางสาว นภาภรณ์ สาขํา

6327170397 นางสาว นภัสนันท์ พุม่พฤกษ์

6327170398 นางสาว เมทินี เหล็กสีขาว

6327170399 นางสาว ชุติกาญจน์ รอดถาวร

6327170400 นางสาว พรรณกาญจน์ สันติเสวี

6327170401 นาย ณัฐนันท์ คําภา

6327170402 นางสาว อุบลวรรณ ศักด์ิศรีวัน

6327170403 นางสาว สุพัตรา ขุนศรีรอด

6327170404 นางสาว กัลยา อยู่จู

6327170405 นางสาว ปิน่สุดา คําจร

6327170406 นางสาว กนกวรรณ พรศุภป๎ทมา

6327170407 นางสาว กาญจนา อู่โภคิน

6327170408 นางสาว จิรภิญญา โตอุทุมพร

6327170409 นาย ธนกฤต เชื้อปรางค์

6327170410 นางสาว ชนกนารถ ขันกสิกรรม

6327170411 นางสาว เสาวภาคย์ กมขุนทด

 ---------------------------------------------
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หน้าชื่อ

6330170001 นางสาว อชิรธร ชินธรรโมภาส

6330170002 นางสาว ศิรินทิพย์ พานทอง

6330170003 นางสาว นภาลัย ทรัพย์ประภาสุข

6330170004 นาย สุรศักด์ิ รัตนวิสุทธิ์

6330170005 นางสาว สุมิตร แสงชัย

6330170006 นางสาว จุฑานันท์ บัวคํา

6330170007 นางสาว เกศริน ใจสุ

6330170008 นางสาว กรกนก คล้ายแท้

6330170009 นางสาว กัลยรัตน์ ปิมแปง

6330170010 นางสาว จันทร์จิรา ดีเลิศ

6330170011 นางสาว วัชริณี ไทยศิลป์

6330170012 นางสาว นุชนาฏ จิตรานนท์

6330170013 นาย ทรรศณรงค์ ปินะสุ

6330170014 นางสาว กุสุมา สินสนิท

6330170015 นาย ปริวรรต ทงสาร

6330170016 นางสาว ณิชกุล บุญช่วย

6330170017 นางสาว มาริสา ปูล่มดี

6330170018 นางสาว ปิน่สุคนธ์ ใจวงษ์

6330170019 นางสาว สุภาพร ปินทะปง

6330170020 นางสาว รัตนาภรณ์ น้ํานุช

6330170021 นางสาว ติณณมินทร์ ทับทิม

6330170022 นางสาว ธนัชพร ฉัตรทอง

6330170023 นางสาว ธิดารัตน์ พรมจันทร์

6330170024 นางสาว กรรณิการ์ หลวงสืบ

6330170025 นางสาว กัลยานี แก้วพิบูลย์

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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สอบ

6330170026 นาย ประภาส เพียงตะโก

6330170027 นาย คาวี ธิมาชัย

6330170028 นางสาว นิฐธาดา ทองเดช

6330170029 นางสาว ภัทราวดี ปรมสุข

6330170030 นางสาว กัลยา คันธี

6330170031 นาย ปิยพงษ์ สิทธิวงค์

6330170032 นางสาว ธนพร ทานหิรัญ

6330170033 นางสาว หทัยรัตน์ ทิมทอง

6330170034 นางสาว ป๎ทมาพร ก้อนคํา

6330170035 นางสาว สุนิษา นิลพันธุ์

6330170036 นางสาว ณัฐวนิชดา ยาสกุล

6330170037 นางสาว จุฑามาศ ขัดนาค

6330170038 นาย สมชาย หวานฉ่ํา

6330170039 นางสาว อัญมณี ประสมทอง

6330170040 นางสาว นิลุบล ชัยวุฒิ

6330170041 นาย จิตรภานุ เอี้ยงหมี

6330170042 นางสาว มนรดา อินปา

6330170043 นางสาว รัญชนา ศิริแสน

6330170044 นางสาว นภสร เครือทับ

6330170045 นางสาว สุธาวดี ธนียกุล

6330170046 นางสาว ชยกร พรวญหาญ

6330170047 นางสาว พิมชนก พูนพิน

6330170048 นางสาว สุทธิรัตน์ แทนจันทึก

6330170049 นางสาว กานดา ฟองเอม

6330170050 นางสาว สิรินญา พุม่นาค

6330170051 นางสาว เบญจวรรณ สุภา

6330170052 นางสาว จินตนา เปีย่มปิติ

6330170053 นาย ภัทรพล หล้าเตจา
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สอบ

6330170054 นางสาว ฐิติภัค ต้นวรรณา

6330170055 นางสาว สายชล คนเทีย่ง

6330170056 นางสาว ภรณ์ชนก อุดมสุข

6330170057 นางสาว ณัฐพร สร้อยสุวรรณ์

6330170058 นางสาว ลิษา ป๎ญญาศิลามงคล

6330170059 นาย สิทธิพร สมบูรณ์

6330170060 นางสาว กชนันท์ ใจสุข

6330170061 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญคํากุล

6330170062 นางสาว ประภัสสร เทียนทอง

6330170063 นางสาว อุรัสยา สีบางตาล

6330170064 นางสาว ศศิวิมล มงคลกาวิล

6330170065 นางสาว รชรัมภา เสือเดช

6330170066 นาย วิศรุต กรรณิกา

6330170067 นางสาว วริสา อ่อนปาน

6330170068 นาย ฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ

6330170069 นางสาว วนิชยา พูลสวัสด์ิ

6330170070 นางสาว ทิพอาภา สายปินตา

6330170071 นาย อรรถพล อิ่มสะอาด

6330170072 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็งยิ้ม

6330170073 นางสาว วราทิพย์ นวลมะ

6330170074 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งเจ๊ก

6330170075 นางสาว นิชานันท์ นวกุล

6330170076 นาย ไพโรจน์ ฟ๎กทองอยู่

6330170077 นางสาว รัฏฐาพร จันทร์ต๊ะ

6330170078 นางสาว สุธัญญา ชื่นอินทร์

6330170079 นางสาว รักชนก แก้วอ่อน

6330170080 นาย ป๎ญณวิชญ์ แสงจันทร์

6330170081 นางสาว กาญจนันดร์ จันทร์เขียน
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6330170082 นางสาว อัจฉรา หล้าป้อ

6330170083 นางสาว กรรณิการ์ ทองห่อ

6330170084 นางสาว รัชนีกร จันทร์จ้อย

6330170085 นาย วิเชียร กี่อ่อง

6330170086 นางสาว อัจจิมา สารมะโน

6330170087 นาย สมภพ จันทรมณฑล

6330170088 นางสาว ชนัญญา ยามเลย

6330170089 นางสาว พัฒน์นรี จิกาวงค์

6330170090 นางสาว อรยา เทพเสา

6330170091 นางสาว ณิชกานต์ เมกากู่

6330170092 นางสาว ดารารัตน์ อริยจักร

6330170093 นางสาว ลักษิกา วรธรรม

6330170094 นางสาว ยุวดี ต่ายทอง

6330170095 ว่าทีร้่อยตรีหญิง บุญญาทิพย์ อุดสุรินทร์

6330170096 นาง วันวิสาข์ อุดกันทา

6330170097 นางสาว ดลยา เยินยุบ

6330170098 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วาทิกา ธนะทรัพย์ธางกูล

6330170099 นาย สมบูรณ์ พันธุดี์

6330170100 นางสาว ณัฐพร วิรามอําไพ

6330170101 นางสาว มาริษา สุริยะดี

6330170102 นางสาว วริศชา ฉลาดดี

6330170103 นางสาว ธิติมา ปอกสอน

6330170104 นางสาว พัชรินทร์ แก้วสีเขียว

6330170105 นางสาว วราภรณ์ วีระขันคํา

6330170106 นางสาว ปทุมวดี กิติกา

6330170107 นางสาว รุ่งฤทัย สุขสายอ้น

6330170108 นางสาว กันยรินทร์ ซาตะกุล

6330170109 นาง จินตนา คําลําปาง
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6330170110 นาย วุฒิเกียรติ แอบเรือง

6330170111 นางสาว สุธาทิพย์ ภูบุ่ญ

6330170112 นางสาว เจียมจิต กันไชย

6330170113 นางสาว สิรินดา ครบุรี

6330170114 นาย ปริวัตร ตันเตโช

6330170115 นาย ฉัตรี กันพ้นภัย

6330170116 นาย ศักด์ิชาย นาคมี

6330170117 นางสาว ลัดดาวัลย์ พงศ์สถิตไพร

6330170118 นางสาว พิมพ์ขวัญ นาทีสิริกุล

6330170119 นางสาว สุทธิดา บุญจันทร์

6330170120 นางสาว ชไมพร นําโน

6330170121 นางสาว พิมพร แหยมนาค

6330170122 นางสาว บุษกร พรมมงคล

6330170123 นางสาว สิเรียม เลิกสายเพ็ง

6330170124 นางสาว รัตติกาล พลสาร

6330170125 นางสาว รัตนาวดี วุฒิตา

6330170126 นางสาว พัชราภรณ์ พัชรวังสกุล

6330170127 นางสาว ไพลิน ศิวิวงษ์

6330170128 นางสาว สุทธิดา เชื้อเมืองพาน

6330170129 นางสาว พัชริวรรณ วรรณประเสริฐ

6330170130 นางสาว ขนิษฐา วุน่สุก

6330170131 นางสาว สุดาพร นาคพรม

6330170132 นางสาว ธิดา ไชยสาร

6330170133 นางสาว จินตนา เพียรเกิด

6330170134 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ สิงห์ทอง

6330170135 นางสาว สุพัตรา เพลิงบุตร

6330170136 นางสาว ภรณ์นภัส ช่างเหล็ก

6330170137 นางสาว ธิดารัตน์ เพียสุพรรณ
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6330170138 นาย ธเนศ กระจ่างศรี

6330170139 นาง สุธิดา นุ่มเนตร

6330170140 นางสาว มะลิวัลย์ ปราสาทดียิ่ง

6330170141 นางสาว ธิดารัตน์ หมูล้อม

6330170142 นางสาว ศิรประภา แย้มแบน

6330170143 นาย อนิวัฒน์ สุชัย

6330170144 นางสาว มนัสวี คําแดง

6330170145 นางสาว นรกมล เปียงอุตร

6330170146 นาย กิตติพัฒน์ นันตา

6330170147 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณศรี

6330170148 นาย ณัฐวุฒิ โกอินต๊ะ

6330170149 นาง ขวัญมงคล สมศรี

6330170150 นางสาว ประภาศิริ สุคํา

6330170151 นางสาว กชมล พิมพ์ทุม

6330170152 นางสาว ภัทราพร ขัดหย่อม

6330170153 นาง พัชรินทร์ วงษพันธ์

6330170154 นาง พนาลี พุม่พวง

6330170155 นางสาว สุภาวดี สายชู

6330170156 นางสาว ราตรี กันทะ

6330170157 นาย ทรงกรด มูลเทพ

6330170158 นางสาว กิติมาภรณ์ ดวงเนตร

6330170159 นาย ป๎ญจะ ซ้ิมอิ่ม

6330170160 นางสาว ศันสนี ผุดผ่อง

6330170161 นางสาว มณีรัตน์ หลินน่วม

6330170162 นางสาว ผการัตน์ ส่งเมา

6330170163 นางสาว สุประวีณ์ พันธุเ์ลิศ

6330170164 นาย ปุณณริศ บุญจูบุตร

6330170165 นางสาว อรยา สืบสอน



 30 สบอ.14 - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 140

หน่วยงาน  :  30 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่14 (ตาก)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  510  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ
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สอบ

6330170166 นางสาว สุภามาศ ยิ้มช้าง

6330170167 นาย กิตติวัฒน์ อินทรวิชัย

6330170168 นางสาว มันญารัตน์ บุญพันธ์

6330170169 นางสาว วรวลัญช์ สุทธา

6330170170 นางสาว นิดาวรรณ สอนจันทร์

6330170171 นางสาว นิติภรณ์ แก้วไพฑูรย์

6330170172 นาย เจนภพ ชุมภู

6330170173 นางสาว ยุพิน เทพฝ้๎น

6330170174 นางสาว ดาริกาพร พรนพสินวงศา

6330170175 นางสาว ธาราทิพย์ คําจันทร์

6330170176 นาย เอกวิทย์ แซ่ท้าว

6330170177 นางสาว อุทุมพร ใจศรี

6330170178 นางสาว อุบลรัตน์ ชมพูราช

6330170179 นางสาว ชนิกา เทศถนอม

6330170180 นาย เกรียงไกร คําป๎ญญา

6330170181 นางสาว ศิริกานต์ มาหลวง

6330170182 นางสาว ธีรพร ขัตติจิตร

6330170183 นาย จิรโชติ เดชบุญ

6330170184 นาย ฟารุดชา เล็ตอาราบ

6330170185 นางสาว กชกร วงค์ฝ้๎น

6330170186 นางสาว พรนรินทร์ สายกล่ิน

6330170187 นาย วีระปกรณ์ ยายอด

6330170188 นางสาว อันธิฌา มุสิกชาติ

6330170189 นาย เอกภพ ทาคํา

6330170190 นางสาว ภานุชนารถ จันทร์แจ่ม

6330170191 นางสาว วลีวรรณ ขําสุวรรณ

6330170192 นาย ประเสริฐศักด์ิ เชิงแก้ว

6330170193 นางสาว ฉัตรนภา รุ่งขยัน
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6330170194 นาย ณภัทร กิตติกมลพันธุ์

6330170195 นางสาว อนุสรา เตชะสืบ

6330170196 นาย วิษณุ ตระกลทรัพย์ดี

6330170197 นาย ธีรยุทธ ขันตา

6330170198 นาย จิรกฤต มณีทอง

6330170199 นางสาว ขนิษฐา โฉมงาม

6330170200 นางสาว ณิชานันท์ ตันเยี่ยน

6330170201 นางสาว กชกร กรานสําราญ

6330170202 นางสาว ดลฤดี วังสาร

6330170203 นางสาว มนทกานต์ ซ้อนฝ้๎น

6330170204 นางสาว อรกานต์ อุทธวัง

6330170205 นาย วิธาร กรรเชียง

6330170206 นางสาว น้ําฝน สีสา

6330170207 นางสาว รัฐพีฏ ชูแผ้ว

6330170208 นางสาว ชุติณัสพร ลุนาบุตร

6330170209 นาย จิรภัทร ใจก้อน

6330170210 นางสาว ศิริพร ใจมาตุ่น

6330170211 นางสาว จิดาภา กันตะคุ

6330170212 ว่าที ่ร.ต.หญิง พิชยา ใจแก้ว

6330170213 นางสาว วิราวรรณ์ โฉมศรี

6330170214 นางสาว ขวัญฤทัย ช้างร้าย

6330170215 นาย ธนันท์รัฐ ชูเถื่อน

6330170216 นาย ศุภมิทธ์ สุรินทวงค์

6330170217 นาย ประมณฑ์ แซ่ซ้ง

6330170218 นางสาว บุญยธิดา ธรรมศิริ

6330170219 นางสาว พิมลพรรณ จารุตัน

6330170220 นางสาว มิถุนา แสงท้าว

6330170221 นาย สุรวิทย์ ดาอ่าํ
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6330170222 นาย อลงกรณ์ โพธิเ์หมือน

6330170223 นางสาว จุฑามาศ มูลอินต๊ะ

6330170224 นาย อนุชา เหมยฟอง

6330170225 นางสาว จีระพร อ่อนทอง

6330170226 นางสาว อนัญญา พิณพาทย์

6330170227 นางสาว อัญชลี วิเวกวัน

6330170228 นางสาว อัญชลี ปุพพโก

6330170229 นางสาว ณัฐริยา สมสร้อย

6330170230 นางสาว สุวรรณี กาวิละมูล

6330170231 นางสาว ณัฐริฎา สมสร้อย

6330170232 นางสาว ปพิชญา ราชคํา

6330170233 นางสาว ธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล

6330170234 นาย สิทธิชัย สวนดอน

6330170235 นางสาว สลิลทิพย์ เปรมพล

6330170236 นางสาว วิภาวดี คําแหง

6330170237 นาย กิตติพัฒน์ กรวยทอง

6330170238 นาย นราศักด์ิ พรมเอี่ยม

6330170239 นางสาว พาลาภ มะณีแนม

6330170240 นางสาว นวพรรณ สมหมาย

6330170241 นางสาว มิตรตรา สุวรรณละออง

6330170242 นาย ดนัย มณีพราย

6330170243 นางสาว เสาวรส วงศ์กา

6330170244 นางสาว ชนกนาฏ วันดี

6330170245 นาย อิทธิภัทร กาศเรือนแก้ว

6330170246 นางสาว ฉัตรทิพย์ วงศ์ต้ัง

6330170247 นางสาว ชะไมพร กิ่งแก้วเพชร

6330170248 นางสาว พรพัชรนันท์ สุขสุนัย พรพัชรนันท์ สุขสุนัย

6330170249 นางสาว สายธาร จันทร์เหม
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6330170250 นาย ณัฐพงษ์ ปริญญาปริวัฒน์

6330170251 นาย จักรพรรณ ใจผ่อง

6330170252 นางสาว กัญญาณัฐ จูงใจ

6330170253 นาย อัครวินท์ จูงใจ

6330170254 นาย อภินันท์ เรือนใจ

6330170255 นาย สุทิน ชูขันธ์

6330170256 นาง กิตติยา เนยสูงเนิน

6330170257 นาย ธนวัฒน์ พยาไชย

6330170258 นางสาว นูรโมรีญา ลือแมะ

6330170259 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ

6330170260 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พัฒนเจริญ

6330170261 นางสาว ฤดีพร กอบความดี

6330170262 นาย ปณิธิ ภิญโญยิ่ง

6330170263 นางสาว อนุสรา ลีลํ่า

6330170264 นาย ผดุงเกียรติ ศรีสมบูรณ์

6330170265 นางสาว จิราภรณ์ นวลหงษ์

6330170266 นางสาว ทัศนีย์ ศรีทอง

6330170267 นาย วัชระ นะราชา

6330170268 นางสาว ราณี อินตะปกุล

6330170269 นางสาว ณัฐริกา ฟ๎งเย็น

6330170270 นาย ธนกฤต วัฒนโชติ

6330170271 นางสาว นันทพร เย็นเอี่ยม

6330170272 นาย สุทธิเกียรติ จินะปา

6330170273 นางสาว สุนิสา หลวงสา

6330170274 นางสาว ปณิฐชา ยิ่งเปียง

6330170275 นาย รัฐเกียรติ พิภพ

6330170276 นางสาว สุณิสา บุญมี

6330170277 นาย ณัฐนนท์ นะต๋า
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6330170278 นางสาว แพรวา ดวงสลัก

6330170279 นางสาว สิวิญา มาติน

6330170280 นาย นัฐพงศ์ ทิพย์นาวา

6330170281 นางสาว กมลวรรณ สิทธิกัน

6330170282 นางสาว ลักษิกา บุญยัง

6330170283 นางสาว วาสนา จิณะไชย

6330170284 นางสาว ชนัญธิดา บุบผะศิริ

6330170285 นางสาว จิรลดา สําเนียง

6330170286 นางสาว เปมิกา ปองเลิศบุญ

6330170287 นางสาว ปิยะมาศ บุญขันธ์

6330170288 นางสาว ศิโรรัตน์ สีสําลี

6330170289 นางสาว ปิยะภรณ์ อินทะจักร์

6330170290 นางสาว อัจฉราพร บุญฟู

6330170291 นางสาว อรวรรณ พุทธสอน

6330170292 นางสาว พรทิพย์ อินทร์พุม่

6330170293 นางสาว ลดาทิพย์ สุ่มผง

6330170294 นาย สุรเชษฐ์ จารึก

6330170295 นางสาว ดาริกา การักษ์

6330170296 นางสาว กฤติยา เสือบุญทอง

6330170297 นางสาว นุชจรินทร์ ศิริโชติ

6330170298 นางสาว นุชนารถ ศิริโชติ

6330170299 นาย ปกรณ์ แสนอุ่นเรือน

6330170300 นาย วีระยุทธ วงศ์เมือง

6330170301 นางสาว วรรณนิศา เบญจวรรณ

6330170302 นางสาว กฤตยา บัวบาน

6330170303 นาย ไพฑูรย์ บุญนวม

6330170304 นาย วีระยุทธ วีระพันธ์

6330170305 นางสาว นิภารัตน์ บรรลุ
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6330170306 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ขําคง

6330170307 นาย รุ่งโรจน์ คําอาด

6330170308 นางสาว จตุพร จันทร์คําเรือง

6330170309 นางสาว พัชรฎา ตันลาพุฒ

6330170310 นางสาว สุณิสา วงศ์ชัยวะ

6330170311 นางสาว ทิพยาภรณ์ กิ่งทัง่

6330170312 นางสาว เสาวลักษณ์ นามอยู่

6330170313 นางสาว อรจิรา ยะแฮ

6330170314 นาย โสภณ ป๎นเขียว

6330170315 นาย เดชชาติ กมลกวีภัสสร

6330170316 นาย จตุพร สาระโท

6330170317 นางสาว ศุภกร นามแก้ว

6330170318 นางสาว นารีรัตน์ ยะเรือนงาม

6330170319 นางสาว กมลชนก โกอินต๊ะ

6330170320 นางสาว มนภัทรปภา คงเมืองเดชธร

6330170321 นาย ธานาภพ ป้อมา

6330170322 นางสาว กนกพรรณ พูนสวัสด์ิ

6330170323 นาย อธิวัฒน์ ฝ้๎นมงคล

6330170324 นางสาว เพ็ญนภา ศุภเนตร

6330170325 นาย ภวิศ ยิ้มประยัติ

6330170326 นางสาว ชไมพร ชูมนต์

6330170327 นางสาว กนกวรรณ มังคละศิริ

6330170328 นางสาว พนิดา แก้วกันหา

6330170329 นางสาว แพรวพรรณ ป๎นใย

6330170330 นางสาว ธิดารัตน์ บัวเผียน

6330170331 นางสาว จีรภา เพ็ชรอ่อน

6330170332 นางสาว ธนาภรณ์ ปาคําวัง

6330170333 นางสาว สุนิสา พูลสวัสด์ิ
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6330170334 นาย ปฐพี ระวังภัย

6330170335 นางสาว รัตน์ดา คําสุข

6330170336 นางสาว ชนิษฐา ลือชา

6330170337 นาย ประสิทธิ์ จงอยู่วัฒนาเลิศ

6330170338 ว่าทีร้่อยตรี อภิชาติ มโนมัย

6330170339 นางสาว ธนิดา กุสุมาลย์

6330170340 นางสาว ณัฐพร ตราเงิน

6330170341 นาย ศักด์ิชัย ปรีชานุวัฒน์

6330170342 นางสาว วิกันดา เขียวแก้ว

6330170343 นาย สิริศักด์ิ จักขุจันทร์

6330170344 นาย กิตติศักด์ิ เชื้อเถาว์

6330170345 นางสาว ภณิดา ทัพเสือ

6330170346 นาย ชัยรัตน์ พิถีสะอาด

6330170347 นางสาว เกตวลี คําศรี

6330170348 นาย รัชมินทร์ แก้วสิงห์คํา

6330170349 นางสาว สิรินยา สมบูรณ์โชค

6330170350 นางสาว อภิญญา เพ่งยี่

6330170351 นางสาว วิจิตรา แก้วรัตถา

6330170352 นางสาว ธัญลักษณ์ กันคุ้ม

6330170353 นาย ธีระยุทธ เอ็นจันทึก

6330170354 นางสาว ทาริกา ทองสี

6330170355 นางสาว พิมพ์พิศา จันทรคราส

6330170356 นางสาว นุชจรี จันทร์หนู

6330170357 นาย สุรพงศ์ ขุนคง

6330170358 นางสาว โสรยา สืบพรหม

6330170359 นาย ณฐกฤต แก้วเจริญผล

6330170360 นางสาว ศุจีภรณ์ ง้ิวไชยราช

6330170361 นางสาว พวงแก้ว โมบัณดิษฐ
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6330170362 นางสาว กนกวรรณ เจริญสุข

6330170363 นางสาว สาแพ ก้อนเพชรตาแมว

6330170364 นาย นวพล วงค์รอบ

6330170365 นาง จุฑามาศ คําผง

6330170366 นาย จิรพงศ์ ขัดวิชัย

6330170367 นาย สันติสุข ขาวนวล

6330170368 นางสาว สุภาคินี ตาทา

6330170369 นาย พลายุทธ สัมฤทธิ์

6330170370 นาย วิษณุ มีบุญ

6330170371 นาย ชิตานนท์ ฉิมเรือง

6330170372 นางสาว สุรีรัตน์ จบศรี

6330170373 นางสาว นิลยา คําประดิษฐ์

6330170374 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส

6330170375 นางสาว นันทนา เดชโชติช่วง

6330170376 นางสาว รัตนาภรณ์ สีฟ้า

6330170377 นางสาว รัชนี อักษรพิมพ์

6330170378 นางสาว พัชริดา มะลิมาศ

6330170379 นางสาว วรรณศิริ เชียงทอง

6330170380 นาย อนุกุล ตามสมัย

6330170381 นาย ธีรราช กุญจนาทไพศาล

6330170382 นางสาว สุชาดา คงเกิด

6330170383 นาย ศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์

6330170384 นาย ศุภวัฒน์ ยิ้มเจริญ

6330170385 นางสาว วรรณวิสา ราชอาษา

6330170386 นาย อภิชาติ นิ่มนวน

6330170387 นางสาว สุธาลินี สีริสืบ

6330170388 นาง นุสรา เข้มขัน

6330170389 นางสาว วรพรรณ สอนศิริ
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6330170390 นางสาว ณิชารัตน์ มีมา

6330170391 นางสาว นภัสสร สิงห์เดช

6330170392 นางสาว มณีรัตน์ เชยฉิมพาลี

6330170393 นางสาว กานดา ต้ังปรมัตถ์สกุล

6330170394 นางสาว อทิตา คุณเจริญ

6330170395 นางสาว ชไมพร พ่วงเฟือ่ง

6330170396 นางสาว กิตติธรา ช่วยศรีนวล

6330170397 นาย วุฒิชัย สุวรรณประทีป

6330170398 นางสาว อังคนา เหล่าโนนเขวา

6330170399 นางสาว ณัฐริกา กันยา

6330170400 นาย วัยสุริยา หอมเย็น

6330170401 นางสาว รัตชฎาพร คชประเสริฐ

6330170402 จ่าสิบเอก เลิศชาย พรหมมา

6330170403 นาย ธิติพงศ์ จันทรักษ์

6330170404 นางสาว ชัชฎา ป๎ญญาดิษฐ์วงษ์

6330170405 นางสาว จุฑามาศ พุฒิไชยจรรยา

6330170406 นางสาว สุทธิดา พรรณเรืองรอง

6330170407 นางสาว รุธิรา จามรรัตน์พงศ์

6330170408 นางสาว อนัญลักษณ์ ป้อศรี

6330170409 นางสาว ธิดารัตน์ ยิ้มเกตุ

6330170410 นางสาว ปานชีวิน สุยะ

6330170411 นางสาว วารุณี ทองแจ่ม

6330170412 นางสาว เทวารินทร์ กําหนด

6330170413 นางสาว พิชาวีร์ จักรบุตร

6330170414 นาย วีระพันธุ์ เทีย่งรัตน์

6330170415 นางสาว พรรณนิภา คําเครือ

6330170416 นางสาว พุทธชาติ บุญสา

6330170417 นางสาว ศิรินยา ต๊ิบงา



 30 สบอ.14 - 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / 149

หน่วยงาน  :  30 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่14 (ตาก)

ต าแหน่ง  :  17 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน  :  510  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6330170418 นางสาว มนัสวี บุญเนียม

6330170419 นางสาว ณิชา ไชยสถาน

6330170420 นางสาว ศุทธินี หมื่นโฮ้ง

6330170421 นางสาว ศรีสุดา กาวิละ

6330170422 นางสาว มัลลิกา นาเรือง

6330170423 นางสาว วิชาดา เกิดแพร

6330170424 นางสาว จุฑามณี เมืองพรม

6330170425 นางสาว รัตนศิริ วงษา

6330170426 นาย ปริญญา แสนป๎นตา

6330170427 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นุสรา ดวงเลิศ

6330170428 นางสาว แคทรียา สายวงค์ยนต์

6330170429 นางสาว พันธิตรา อยู่เย็น

6330170430 นาย สุกิจ จันทร

6330170431 นางสาว หัสยา อินทฉิม

6330170432 นางสาว บุญทิภา เทียนอินทร์

6330170433 นาย ชาญชัย บุง่หวาย

6330170434 นางสาว ศุภาพิชญ์ วงศ์หาญ

6330170435 นางสาว กันยา ไชยองการ

6330170436 นาง เพ็ญแข อินจินา

6330170437 นาย อาณัติ อินจินา

6330170438 นางสาว กมลวรรณ เจ๊กสืบแก้ว

6330170439 นางสาว นรมน ขําจีน

6330170440 นางสาว บุญทิวา บุญพันธ์

6330170441 นางสาว ชัญญภัทร ดิลกเดชาสิริ

6330170442 นางสาว นงนุช บุตรดา

6330170443 นาย สรวิชญ์ เคลือบมาก

6330170444 นาย รัฐพล แสงสีดา

6330170445 นางสาว รุ้งลาวัลย์ แซ่ม้า
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6330170446 นางสาว กรรณิการ์ มูลแก้ว

6330170447 นางสาว จินตหรา เจือจนทร์

6330170448 นางสาว พิชานิกา แปงกล

6330170449 นางสาว นภาพร ธงชัย

6330170450 นางสาว อติพร สมศรี

6330170451 นางสาว ศลิษา วงศ์อุ่นใจ ศลิษา วงศ์อุ่นใจ

6330170452 นางสาว สุดารัตน์ คําอ้าย

6330170453 นางสาว เกศรินทร์ ใจแก้ว

6330170454 นางสาว นริศรา ผาเม่น

6330170455 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุมินตรา กล่อมวงษ์

6330170456 นางสาว ภัทร์ธีรา ซุ่นทรัพย์

6330170457 นาย อานนท์ ดวงใย

6330170458 นางสาว เพ็ญพักร์ เลาเทาะ

6330170459 นางสาว ภัทธิยา จะนต

6330170460 นางสาว พิชญาภา สนแก้ว

6330170461 นางสาว ศรัญญา ศรีพรม

6330170462 นาย ณณณ์ นนเทศา

6330170463 นาย ภาสกร ชอบการ

6330170464 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รสรินทิพย์ พิมพ์ทอง

6330170465 นางสาว ทิวา สิงห์คูณ

6330170466 นางสาว รพีพรรณ แก้วนวล

6330170467 นางสาว วรวรรณ แก้วนันไชย

6330170468 นางสาว ศิริลักษณ์ จิตประสาท

6330170469 นาย ธัชนนท์ ภูท่ิม

6330170470 นางสาว มาริสา จันต๊ะวงค์

6330170471 นางสาว ภัชริญา วรรณรัตน์

6330170472 นางสาว ณัฐวรรณ ร่องมะรุด

6330170473 นาย เอกชาติ เพชรพิรุณ
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6330170474 นาย กรวิก บูชาเกียรติ

6330170475 นางสาว มณฑกานต์ ถาวัง

6330170476 นาย เทพนคร ทิพย์เสน

6330170477 นางสาว ณัฐธิดา สายเครือมอย

6330170478 นางสาว จรวยพร แก้วใส

6330170479 นาย เทวินทร์ ใจ๋แก้ว

6330170480 นางสาว จิราพัชร มีคล้าย

6330170481 นางสาว พิมพ์พร แสนคําหล้า

6330170482 ว่าที ่ร.ต. หญิง เกตสุณีย์ แสนคําปิน

6330170483 นางสาว กมลวรรณ ลาดปะละ

6330170484 นางสาว ลาภกิจ จิโรภาส

6330170485 นาย ธวัชชัย สุขแก้ว

6330170486 นาย ชัยธวัช เค้าสัมพันธ์

6330170487 นาย สุธิชัย งามละม้าย

6330170488 นาย บอส ยะนิล

6330170489 นางสาว ธนิดา อสมาวัฒนโชติ

6330170490 นางสาว ปานิศา จันหา

6330170491 นาย สุทัศชา ราชณรินทร์

6330170492 นางสาว ปริชญา สุขแก้ว

6330170493 นาย ดนัยพงษ์ เสมอใจ

6330170494 นางสาว สมฤทัย ใจครุฑ

6330170495 นางสาว ณัตวรากุญ ธรรมสละ

6330170496 นางสาว อธิชา ฟ๎กทองอยู่

6330170497 นางสาว พิมพิมล ไชยวรรณ

6330170498 นางสาว วิกานดา เครืออยู่

6330170499 นางสาว รมิดา ยอดจันทร์

6330170500 นางสาว กชมล พร้ิงเพลิด

6330170501 นางสาว หทัยชนก แตงบุญรอด
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6330170502 นางสาว กาญจนา อิ่นแก้ว

6330170503 นาย พงศธร อินศรี

6330170504 นางสาว วิภาวดี พิณชัย

6330170505 นางสาว นิชาภา เกียรติสิน

6330170506 นางสาว เกศรินทร์ เกตุรักษา

6330170507 นางสาว อัญชลี คํากล่อม

6330170508 นางสาว สุชาวดี องอาจ

6330170509 นางสาว ศจี วงษ์หนู

6330170510 นางสาว อรอนงค์ แสนทา

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


