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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6304190001 นางสาว ศุภานน ตามะ

6304190002 นาย ธีรพงศ์ ชมภูก๋า

6304190003 นาย จิรายุทธ ศรีปัญจากุล

6304190004 นางสาว ปาริฉัตร มุ่งธัญญา

6304190005 นางสาว ผกามาศ นวลวิมล

6304190006 นาย ธัญญา วาสนาทิพย์

6304190007 นาย อนุรักษ์ เหมือนสังข์ดี

6304190008 นาย บัญชารัฐ ศรีวิชา

6304190009 นาย มนัส หนองกลาง

6304190010 นางสาว ภูษณิศา สุวรรณสุนทร

6304190011 นางสาว วริษฐา พรหมมา

6304190012 นางสาว ภคมน ทับทรวงธนดล

6304190013 นาย ศุภชัย ภิบาลพักตร์

6304190014 นางสาว ปัญจมา ป่าหญ้า

6304190015 นางสาว ศุภสิตา เนตรแสง

6304190016 นางสาว ณัฐณิชา เยาว์ด า

6304190017 นางสาว วิภากรณ์ โกกิจ

6304190018 นางสาว เฟือ่งบุญ อเนกบุณย์

6304190019 นางสาว ธณาภรณ์ ศรีนาราง

6304190020 นาย เอกบุตร สว่างศรี

6304190021 นาย รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง

6304190022 นางสาว พลอยพิชชา ภูห่ลักแก้ว

6304190023 นางสาว กันตพร จิตนุ่ม

6304190024 นางสาว วราภัสสร์ ศรีไสยเพชร

6304190025 นาย ภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304190026 นางสาว จุฑารัตน์ แสวงสาย

6304190027 นาย สิทธิพงษ์ สิทธิราช

6304190028 นาย ศิวนาถ จินารัตน์

6304190029 นางสาว สโรธร มูลช่าง

6304190030 นางสาว กชพรรณ เชาวพ้อง

6304190031 นาย สิขเรศ ผดุงญาติ

6304190032 นางสาว เปมิกา ผาสุก

6304190033 นางสาว ศิริพร เหล่าซ่ือ

6304190034 นางสาว นิภาวรรณ แสงกล้า

6304190035 นาย ธีระวัฒน์ ไกรวงศ์

6304190036 นางสาว ศศิวรรณ พิมพ์พยอม

6304190037 นางสาว ณัฐพร พรหมเจียม

6304190038 นาย ศตวรรษ ส้มแก้ว

6304190039 นาย สิทธิโชค ไพยะเเสน

6304190040 นาย พลรัฐ ศรีคูบัว

6304190041 นางสาว สุกัญญา ถิ่นสอน

6304190042 นางสาว มาริสา แก่นเสน

6304190043 นาย ปฐม รุ่งพราน

6304190044 นางสาว อัยลดา สุวรรณ

6304190045 นางสาว ชลทิพย์ คะดาจิตร

6304190046 นาย ธนศักด์ิ หมัดสมบูรณ์

6304190047 นาย ธรรมนูญ พลพิชัย

6304190048 นางสาว จุฑามาส วีระวงศ์

6304190049 นาย ชญตว์ ค าหมอก

6304190050 นาย พิสุทธิ์ ไชยสุทธิ์

6304190051 นางสาว รัชรีวรรณ รักบุตร

6304190052 นาย ดลเทพ นะมิ

6304190053 นาย เอกราช ชาวกงจักร
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304190054 นางสาว พรหมพร พรมรักษา

6304190055 นาย ธนพัฒน์ มารมณ์

6304190056 นาย พิสิฐ เทียนแก้ว

6304190057 นางสาว อัญชิษฐา แจ่มจ ารัส

6304190058 นางสาว ปิยวรรณ ยิ้มละไม้

6304190059 นางสาว สุภาพร เทียมทัน

6304190060 นางสาว ธนิตา ฝ้ายลุย

6304190061 นางสาว นุชรี รักเงิน

6304190062 นาย กรรณ์ บุญอินทร์

6304190063 นาย เทพนรินทร์ คงศิลป์

6304190064 นาย ป่านตะวัน ค ายนต์

6304190065 นางสาว นฤมล จ านงค์บุญ

6304190066 นางสาว สมฤดี ลีลากิจทรัพย์

6304190067 ว่าที ่ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน

6304190068 นาย เอกชัย หอกิจเจริญ

6304190069 นางสาว กัณหา วาชัยศรี

6304190070 นางสาว ชญาภา นวลพักตร์

6304190071 นางสาว ธิดารัตน์ ทวีสุก

6304190072 นางสาว พรภัสสร มูลสูงเนิน

6304190073 นางสาว นภาภรณ์ กังสุกุล

6304190074 นางสาว ฐิติพร น าพา

6304190075 นางสาว พรพรรณ เลาหล่ือ

6304190076 นางสาว ปิยธิดา จันทร์ส่องศรี

6304190077 นาย กิตติภพ แย้มไพฑูรย์

6304190078 นาย อานนท์ ธิลาศัย

6304190079 นาย ภัทรานนท์ กล่ินหอม

6304190080 นาย พุทธิพงศ์ ทองสวัสด์ิ

6304190081 นาย ณัฐพงศ์ คชเขื่อน
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304190082 นางสาว ธารินี แสงทอง

6304190083 นางสาว ธนาภรณ์ สุขการค้า

6304190084 นางสาว ภัทร์ชลิต จันทิมา

6304190085 นางสาว เมขลา กระจ่างมนตรี

6304190086 นาย พัลลภ แสงพงษ์พิทยา

6304190087 นางสาว รัตนากร สารค า

6304190088 นางสาว วารุณี ดอนมูล

6304190089 นางสาว ผกาวรรณ รัตน์น้ าหิน

6304190090 นาย ณัฐวุฒิ พลไชย

6304190091 นางสาว ธยาดา มั่นชาวนา

6304190092 นางสาว อารยา กึกก้อง

6304190093 นางสาว กัญญ์ภัคพิมพ์ วานิชภิญโญ

6304190094 นางสาว ปทิตตา แก้วเนียม

6304190095 นางสาว จิระดา จิรพงษ์

6304190096 นางสาว นิตยา เย็นวัฒนา

6304190097 นาย พิภู บุณยธนกิจ

6304190098 นางสาว ชลธิชา เชื้อผาสุข

6304190099 นาย ธรรมรัตน์ นาคสิงห์

6304190100 นางสาว นฤภร ไซร้สุวรรณ

6304190101 นางสาว ประภัสสร บังเกิด

6304190102 นางสาว เกวริน ไม้เกตุ

6304190103 นาย รัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

6304190104 นางสาว เฉลิมรัตน์ เจริญข า

6304190105 นางสาว อนงค์ แผนสท้าน

6304190106 นางสาว เจนจิรา กัญชะนะกาญ

6304190107 นาย พิชาภพ น้อยเจริญ

6304190108 นางสาว วราพร ชาญพล

6304190109 นางสาว ศศิสรา วิทยาอนุกูล
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304190110 นางสาว นุชจรี มณีหล าสะ

6304190111 นางสาว ปริญญาพร วาธนารุ่งฤดี

6304190112 นางสาว ผณิตา บุญมี

6304190113 นางสาว เปรมสิริ เปรมปรีด์ิ

6304190114 นาย กิตติวินท์ มั่นวงศ์

6304190115 นาย ธัชภักด์ิ วิลามาศ

6304190116 นางสาว ฐิติยา งามเขียว

6304190117 นางสาว สุภัทรา บุญค า

6304190118 นาย นวดล ทาสีเพชร

6304190119 นางสาว พัทธนันท์ บุญวัน

6304190120 นางสาว นิฮายาตี หะยีแวบากา

6304190121 นาย วีระยุทธ สนศิริ

6304190122 นาง นฤมล- วังสิริสุนทร

6304190123 นางสาว วิไล เพ็งแข

6304190124 นางสาว กิติยาพร ชัยลอม

6304190125 นาย เกรียงไกร สุขนุกูล

6304190126 นาย กัลป์สกล อินทรทอง

6304190127 นางสาว สาวิณี จันทร์นวล

6304190128 นางสาว ธมนวรรณ ลงไชยสงค์

6304190129 นาย อนิรุทธ์ บุญมหาธนากร

6304190130 นาย เอก บดินทร์ ทันช ำนา ญ

6304190131 นาย สุขสันต์ อนุชาติ

6304190132 นางสาว นุศรา จันทรัตน์

6304190133 นางสาว นภา ทิพกนก

6304190134 นางสาว พัชรินทร์ สารฤทธิ์

6304190135 นางสาว กัลยารัตน์ สุขประเสริฐ

6304190136 นางสาว รัศมี ขาวหนูนา

6304190137 นาย เด่นชัย อารุ
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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  162  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6304190138 นางสาว สุภาณี ดุลชาติ

6304190139 นางสาว เพ็ญศิริ ขจรพบ

6304190140 นางสาว ณพัฐธิกา คงศรี

6304190141 นาย สุธี ชูกรณ์

6304190142 นางสาว วิภาวดี ศิริยงค์

6304190143 นาย ชัยพฤกษ์ อร่ามเกล้ือ

6304190144 นางสาว สมพร พูนสวัสด์ิ

6304190145 นาย จตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

6304190146 นางสาว นิภาพร รอดขาว

6304190147 นางสาว กาญจนา อนุชาด

6304190148 นาย สราวุธ โระศรี

6304190149 นางสาว สายศิริ เพชรจร

6304190150 นางสาว พุฐิตา จันทร์บรรพต

6304190151 นางสาว ฉวีวรรณ จ านงค์ฤทธิ์

6304190152 นางสาว จันทปภา โนรีรัตน์

6304190153 นาย ศิรสิทธิ์ เสนานุช

6304190154 นางสาว นฤภร ปานจรูญรัตน์

6304190155 นางสาว ชัญญานุช นาประสิทธิ์

6304190156 นาย พงศธร นวนทอง

6304190157 นางสาว อรวรรยา อภิญญากุล

6304190158 นาย ณัฐวุฒิ ภูโคก

6304190159 นางสาว ชรินรัตน์ กฤติยศเมธา

6304190160 นางสาว อภิญญา แสงภักดี

6304190161 นางสาว มุกดา ศิริบูรณ์

6304190162 นางสาว ชนิสรา กฤษฎาศักด์ิชัย

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  06 ส านักแผนงานและสารสนเทศ

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  111  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6306190001 นาย อนวัฒน์ อแดงบุตร

6306190002 นาย วัชรพร ปล้ืมทรัพย์

6306190003 นาย วิทยา กันยามา

6306190004 นางสาว อธิศา ข าปรางค์

6306190005 นางสาว ปัญญาศิริ จินตยาวุฒิ

6306190006 นางสาว พรรณิการ์ แดงซิว

6306190007 นางสาว ทิพลาวัณย์ ตันธนวัฒน์

6306190008 นาย เสกสิทธิ์ แสงเรือน

6306190009 นางสาว ญาติกา ชุ่มเพ็งพันธุ์

6306190010 นาย กิตติพศ แดงพัด

6306190011 นางสาว แคทลียา มีทองขาว

6306190012 นางสาว อรุณี เพชรแก้ว

6306190013 นางสาว ศุภลักษณ์ กาสาวพัฒร์

6306190014 นางสาว ภัทรภร ช้างจันทร์

6306190015 นาย สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์

6306190016 นางสาว ปวรัญชน์ ทองวัฒนา

6306190017 นางสาว พิมพ์ชนก มณีฉาย

6306190018 นาย ภัทรพงศ์ บุญพวง

6306190019 นาย ศิครินทร์ หมายปาน

6306190020 นางสาว สุภัสสร สุขนา

6306190021 นาย ปริยวิศว์ โสภา

6306190022 นางสาว ขวัญชนก พรหมไพโรจน์

6306190023 นางสาว ธัญพิมล สวัสด์ิจุ้น

6306190024 นาย อภิสิทธิ์ เวียงธรรม

6306190025 นางสาว นาถนภา จันทราเรืองฤทธิ์

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  :  06 ส านักแผนงานและสารสนเทศ

ต าแหน่ง  :  19 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  :  111  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6306190026 นางสาว มนัญญา แอมาน

6306190027 นางสาว อนัญญา คงแสนค า

6306190028 นางสาว หทัยชนก ทะยศ

6306190029 นางสาว จิราพันธุ์ หัสยะสุ

6306190030 นาย วีรยุทธ เสือสอาด

6306190031 นางสาว ศิดาพร เกตุสุวรรณ

6306190032 นางสาว พัชยา ชัยฑวังกูล

6306190033 นางสาว ดวงเดือน บุดดีค า

6306190034 นางสาว พรสุรีย์ พุม่พิจิตต์

6306190035 นางสาว กัลยรัตน์ เวียงนาค

6306190036 นางสาว ปรัชญาพร หนุนภักดี

6306190037 นางสาว สิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์

6306190038 นางสาว อรปรียา ค าขาด

6306190039 นางสาว กมลชนก เปียถนอม

6306190040 นางสาว พัสชนันท์ คงวณิชย์สกุล

6306190041 นางสาว นันทิยา ชลนาคเกษม

6306190042 นางสาว ศศิวิมล สิงห์แก้ว

6306190043 นางสาว เรณู เหมทานนท์

6306190044 นางสาว ภัทริดา มูลศิริ

6306190045 นางสาว ธัญญา ห่ามกระโทก

6306190046 นาย พงษธร สอนศิริ

6306190047 นาย คุณากร แสงทอง

6306190048 นาย อภิภู โพธิลักษณ์

6306190049 ว่าที ่ร.ต.หญิง ธัชณีย์ กาศวิเศษ

6306190050 นาย ปิยะพงษื สืบจากศรี

6306190051 นาย ชนันท์ ชนยุทธ

6306190052 นางสาว ขวัญเรือน ไปแดน

6306190053 นางสาว สุพิชชา จุ้ยจ าลอง
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เลขประจ าตวั

สอบ

6306190054 นางสาว จิราภัทร พลกล้า

6306190055 นาย เจษฎา ฉัตรแก้ว

6306190056 นาย อลงกต แก้วห้าประการ

6306190057 นาย จักรกฤษณ์ เสือแก้ว

6306190058 นาย โสภณ กล่ินกล่ัน

6306190059 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี

6306190060 นาย อภิชัย  ไทยเกื้อ อภิชัย  ไทยเกื้อ

6306190061 นางสาว วันวิสา สุวรรณหิตาธร

6306190062 นางสาว ช่อผกา สายทอง

6306190063 นาย ภาณุพงศ์ ทุง่แจ้ง

6306190064 นางสาว ราชวดี จ าปาศรี

6306190065 นางสาว หัสยา จุ้ยสกุล

6306190066 นาย เกียรติศักด์ิ รักษ์สุวรรณ์

6306190067 นางสาว อังศุมาลิน อังสวัสด์ิ

6306190068 นางสาว เพ็ญพยอม ขุนนัดเชียร

6306190069 นางสาว รวิสรา ชัยนฤประเสริฐ

6306190070 นางสาว วนิษา ทองชื่น

6306190071 นางสาว ภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์

6306190072 นาย จักรพันธ์ บุหลัน

6306190073 นาย ธวัชชัย ทองประภา

6306190074 นาย สุขประเสริฐ ทานกระโทก

6306190075 นาย เวทพล แสงทน

6306190076 นางสาว โสภิตา ศรีสุพรรณ

6306190077 นางสาว สุนิศา มานาดี

6306190078 นางสาว พัชฑริกา พุทธิสังข์

6306190079 นางสาว นภาภรณ์ ทรงประศาสน์

6306190080 นางสาว รัตติยาภรณ์ วรรณทอง

6306190081 นางสาว จิราภรณ์ พึง่ตาล
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6306190082 นาย ปิยะณัฐ กลับกลาย

6306190083 นางสาว เสาวลักษณ์ วงษ์สวาสด์ิ

6306190084 นางสาว พนิดา จิตตะรักษ์

6306190085 นางสาว กนกวรรณ พลีดี

6306190086 นางสาว วาสนา แก้วกล้า

6306190087 นางสาว สุนิสา สาสูงเนิน

6306190088 นาย ภูมิพัฒน์ ศิริปัญญา

6306190089 นาย ต้องชนะ เหลืองอมรนารา

6306190090 นางสาว สุกานดา สุทธิบุตร

6306190091 นาย ทุติย์เศรษฐ์ กันนุช

6306190092 นางสาว เกษฎาภรณ์ นานอก

6306190093 นางสาว จุฑารัตน์ รอดแก้ว

6306190094 นาย พีรพล เสภู่

6306190095 นางสาว เกศกนก เสมานารถ

6306190096 นาย พิชญ์นนท์ แสนดัง

6306190097 นางสาว สรัลนุช บุญนาค

6306190098 นาย ณัฐพล วิลาโพธิ์

6306190099 นางสาว วรมน ศรีสุภรกรกุล

6306190100 นาย จาตุรภัทร จารุโลจนางกูร

6306190101 นางสาว เพชรดา บุญสร้าง

6306190102 นางสาว ณโรชา ขวัญช่วย

6306190103 นางสาว เสาวณีย์ กลสามัญ

6306190104 นางสาว อมรรัตน์  หนักแน่น 

6306190105 นาย พัฒนศักด์ิ ศรีวรรณะ

6306190106 นางสาว ธนัชพร จันทร์มั่งค่ัง

6306190107 นางสาว กฤตยา วงศ์สหาก

6306190108 นาย สยาม กิ่งเมืองเก่า

6306190109 นาย สุเมธี หมื่นโฮ้ง
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สอบ

6306190110 นางสาว อาภาพิม แสงศรี

6306190111 นางสาว ปวริศา แย้มเกษร

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


