
 14 สบอ.1 สาขาสระบรีุ - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 1

หน่วยงาน  :  14 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 สาขาสระบุรี

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6314180001 นางสาว ฤชุตา ไตรรัตน์

6314180002 นาย ปรเมศวร์ ปัญญา

6314180003 นาย อภิวัฒน์ เติมประโคน

6314180004 นางสาว วรรณภา อามาตรมนตรี

6314180005 นาย ณัฐวุฒิ อยู่โต

6314180006 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกัญญา คิดถูก

6314180007 นางสาว จินตนัย สะใบ

6314180008 นาย ไกรสร แสงละออ

6314180009 นาย ณัฐวิชช์ จริวัฒน์พงศกร

6314180010 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วบุญเรือง

6314180011 นาย ยุทธศาสตร์ คุ้มฮ้ิน

6314180012 นาย ราชพงศ์ สิงคเสลิต

6314180013 นาย นาวี หว่างป่อ

6314180014 นาย ภาณุพงศ์ ขยันการนาวี

6314180015 นาย ณัฐพล เห็มรัตน์

6314180016 นาย คุณากร เยาวนารถ

6314180017 นาย สิทธิชัย ป้อมสาหร่าย

6314180018 นางสาว สุกฤตา ค าภากุม

6314180019 นาย พัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล

6314180020 นาย เพ็ญชัย ไสยพันธ์

6314180021 นางสาว ธนพร งามส าเร็จ

6314180022 นาย ธนวัฒน์ แจ้งผล

6314180023 นาย ภัทรดล พลแดง

6314180024 นาย ผดุงเกียรติ ดีหลี

6314180025 นางสาว อมราภรณ์ อ่อนจันทร์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 14 สบอ.1 สาขาสระบรีุ - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 2

หน่วยงาน  :  14 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 สาขาสระบุรี

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6314180026 นาย ปฐมพร เปล่งฉวี

6314180027 นางสาว วัชรี เจนเขา

6314180028 นาย สมภพ ทุเรียนไทสง

6314180029 นางสาว อิ่มลออ พลอินทร์

6314180030 นาย วรพงษ์ ฉลาดดี

6314180031 นาย ภัทรพงษ์ แสนทวีสุข

6314180032 นาย ทรงพล จันทร์สิงห์

6314180033 นาย กันตภณ นามสง่า

6314180034 นางสาว อณุชิดา ค าผา

6314180035 นาย ธีรพัฒน์ ระย้าแก้ว

6314180036 นาย กฤชเวศย์ ชาจันทึก

6314180037 นาย ศิริโสภณ ค าแท้

6314180038 นาย มงคล จิตต์วารินทร์

6314180039 นางสาว ดาราวดี เนตรภักดี

6314180040 นางสาว วันทนา อุดขาว

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



 17 สบอ.3 สาขาเพชรบรีุ - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 3

หน่วยงาน  :  17 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่3 สาขาเพชรบุรี

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  28  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6317180001 นาย ฌัชวิทย์ อินทราราม

6317180002 นาย พงศกร เกษตระกูล

6317180003 นาง สิรินดา ตามใจเพือ่น

6317180004 นาย เฉลิมพร คุณอุดม

6317180005 นาย พรภัทร จิรา

6317180006 นาย ชยกร ข าปรางค์

6317180007 นางสาว คัทรียา จอมเพชร

6317180008 นาย ศรัณญ์ หาญโสดา

6317180009 นาย เอกณพงศ์ เอมกมล

6317180010 นางสาว ชญานี แสงอรุณ

6317180011 นางสาว ขวัญสรวง ภักดี

6317180012 นางสาว กาญจนา ศรนรินทร์

6317180013 นางสาว จุติมา เกิดหนู

6317180014 นางสาว สิริณ กวีภัทรจินดา

6317180015 นาย สุภักฎี ปัญญาแก้ว

6317180016 นาย เสกสรรค์ มะติยภักด์ิ

6317180017 นาย ณัฐกิตต์ สลีอ่อน

6317180018 นาย ชัยยัณห์ เทียนงาม

6317180019 นาย ธงชัย แย้มนิล

6317180020 นางสาว กนกรดา บุษบงค์

6317180021 นางสาว ธนัญญา วิริยพรสวัสด์ิ

6317180022 นาย อัษฎายุทธ์ ทัศนะพยัคฆ์

6317180023 นาย เจริญกิต เหมือนวงค์

6317180024 นางสาว ชลธิชา ศุภกาญจนากร

6317180025 นาย จตุพร ค าแท้

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 17 สบอ.3 สาขาเพชรบรีุ - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 4

หน่วยงาน  :  17 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่3 สาขาเพชรบุรี

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  28  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6317180026 นาย พรชัย กล่ินหอม

6317180027 นางสาว กาญจนาภา พึง่แสง

6317180028 นาย ยุติธรรม ปิน่ทอง

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



 18 สบอ.4 - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 5

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6318180001 นางสาว อุมาพร โกละกะ

6318180002 นางสาว ผการัตน์ วาสินธ์

6318180003 นางสาว วรรษมล สิงห์สี

6318180004 นางสาว กัญทพัทธ์ สุปันตี

6318180005 นาย วงศธร เพชรศรี

6318180006 นางสาว พิชญาภา ปานจันทร์

6318180007 นางสาว นนทพร ตันติเอี่ยมสกุล

6318180008 นาย วิษณุ มังคลาจารย์

6318180009 นาย วชิรเมษฐ์ พลานุพัฒน์

6318180010 นาย ฐิติพงศ์ ระดมยิง

6318180011 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปรียานุช ศิริพันธ์

6318180012 นาย อภิวัฒน์ มีสิทธิ์

6318180013 นาย ตะวัน ขวัญยืน

6318180014 นาย ณัฐพันธุ์ บัวเพชร

6318180015 นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรชัย

6318180016 นางสาว วรรวิสา วัฒนสุนทร

6318180017 นางสาว รุจิรดา อุษณพงศ์

6318180018 นาย อภินันท์ พูลสมบัติ

6318180019 ว่าที ่ร.ต. ภัทรวัต รัตนมา

6318180020 นาย โกเมศ มากเพชร์

6318180021 นาย ธิปัตย์ หมานมานะ

6318180022 นาย กฤษฏ์ บุรินทร์กุล

6318180023 นาย อภิรักษ์ ทิพย์อักษร

6318180024 นาย มงคลชัย กองรัตน์

6318180025 นาย ธนโชติ จิตรการนทีกิจ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 18 สบอ.4 - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 6

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318180026 นาย สมเกียรติ รัตนกระจ่าง

6318180027 นาย ณัฐดนัย รอดบัวทอง

6318180028 นาย กิพรี ซีแต

6318180029 นางสาว ศิริภา ประชุมพันธ์

6318180030 นาย พงศกร ต าเมือง

6318180031 นางสาว กรกมล เกิดแป้น

6318180032 นางสาว ธัญญรัตน์ สืบสายเศวตร

6318180033 นาย วรรณธัช หนูรินทร์

6318180034 นาย เริงชัย สุขมี

6318180035 นาย ศุภชัย แก้วนุ้ย

6318180036 นาย มานพ สมดวง

6318180037 นางสาว วิภาวี ทองเอียด

6318180038 นาย ชานนทร์ ศิริกุลสถิตย์

6318180039 นางสาว ธนัฐฎา คชภักดี

6318180040 นางสาว ผุสรัตน์ สิทธิด ารงค์

6318180041 นางสาว พิมพ์นารา หมายมั่น

6318180042 นางสาว ปวีณ์นุช ดีทอง

6318180043 นางสาว อรุณี ศรีนิล

6318180044 นาย ไกรสร ศรีทองฉิม

6318180045 นาย สิทธิพร นาคสวาท

6318180046 นางสาว ศกลวรรณ วัดเพชร

6318180047 นางสาว วรางคณา ดีช่วย

6318180048 นาย ธีรศักด์ิ เกล้ียงเกลา

6318180049 นาย วรานนท์ อินทรมุณี

6318180050 นาย ณัฐวุฒิ แสนทวีสุข

6318180051 นาย วงศกร ปานสังข์

6318180052 นาย พรรษวุฒิ นิลจันทร์

6318180053 นาย พัฒนพงศ์ ขจรบุญ



 18 สบอ.4 - 18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ / 7

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  66  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318180054 นางสาว สุพรรณิกา มหาสุข

6318180055 นางสาว รัติยากร เอกรัตน์

6318180056 นาย รามนรินทร์ รักษา

6318180057 นาย วรธรรม ส าอางค์ศรี

6318180058 นางสาว ตรีทิพยนภา ลิมป์รัชดาวงศ์

6318180059 นางสาว นันทรัตน์ พรหมทอง

6318180060 นางสาว สุมาลี นันตเคนทร์

6318180061 นาย ชัชวาล คงแก้ว

6318180062 นาย วีระชัย ด าหนู

6318180063 นางสาว ฮัซวานี แวมิง

6318180064 ว่าทีร้่อยตรี ฤทธิเกียรติ สิทธิประเสริฐ

6318180065 นางสาว ปทิดา ศิลปวิสุทธิ์

6318180066 นาย พงษ์พิศิฏฐ์ รมวิชัย

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


