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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308210001 นางสาว วารุณี วรรณก้อน

6308210002 นาย สวิตต์ ศิริอนันต์

6308210003 นางสาว ชนิดา ธาตุดี

6308210004 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร

6308210005 ว่าทีร้่อยตรี วัฒนพันธุ์ ฤทธิเ์ต็ม

6308210006 นางสาว พินทุสร ไชยพิมูล

6308210007 นาย ธีรภาพ พัฒนใหญ่ยิ่ง

6308210008 นางสาว อุราวรรณ ทักถาม

6308210009 นาย สิทธิโชค ปรุงจิตร์

6308210010 นางสาว พิชญธิดา โพธิจาด

6308210011 นางสาว ณัฐทิตา จันทร์แก้ว

6308210012 นางสาว ปิยมาศ วังคีรี

6308210013 นาย ปรมะ ช้างเถื่อน

6308210014 นาย ภาสกร หงษ์สัจจากุล

6308210015 นาย ฐากูร แสงหิรัญ

6308210016 นางสาว สโรชา ชม้ายกลาง

6308210017 นาย วีระยุทธ คชวรรณ

6308210018 นางสาว รัชนีพร วิชาเงิน

6308210019 นางสาว ธนวฤนท์ ยางเครือ

6308210020 นางสาว จิดาภา นิลเพชร

6308210021 นางสาว อรอนงค์ จันอ้น

6308210022 นางสาว รัธนาพร ของเลิศ

6308210023 นาย ณัฐพล สมจริง

6308210024 นาย สุรกิจ กล่ินทอง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั
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6308210025 นาย ปิยะชัย ถิ่นไทยงาม

6308210026 นาย วิรศักด์ิ มาศวรรณา

6308210027 นางสาว ชฎาพร ทองนวล

6308210028 นางสาว สุชาดา แหลมทอง

6308210029 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รณิดา รัตนมณี

6308210030 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ล่ิม

6308210031 นางสาว เกื้อกูล ยินดีสุข

6308210032 นางสาว สุพัสรา อินเมืองค า

6308210033 นางสาว รัชประภา ไพบูลย์มั่นคง

6308210034 นาย พัชรพล โค้วไพโรจน์

6308210035 นางสาว ธิดารัตน์ ศรประสิทธิ์

6308210036 นางสาว ศิริประภา ชมพูพันธ์

6308210037 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ

6308210038 นางสาว สุพัตรา แสงภารา

6308210039 นางสาว อุทัยวรรณ สีงาม

6308210040 นาย ไพบูลย์ อภิปัญญาวรกุล

6308210041 นางสาว ทิพเนตร์ จันอ้น

6308210042 นาย วัชระพล ขจรไชยศักด์ิ

6308210043 นาย จิระวัฒน์ รัตนพันธ์

6308210044 นาย นราวิชญ์ หนูขาว

6308210045 นางสาว ธัญญารัตน์ เรืองสุข

6308210046 นางสาว นันทวัน งามข า

6308210047 นาย อลงกรณ์ เสริมศรี

6308210048 นางสาว อมินตรา เฉลิมวัด

6308210049 นางสาว พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์

6308210050 นางสาว รุ่งอรุณ พุฒนันธ์

6308210051 นาย ชุติเทพ สิงห์ตา
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6308210052 นางสาว รัสวดี ชัยยะ

6308210053 นางสาว สิริพัฒน์ สานเพ็ง

6308210054 นาย กฤตเมธ แว่นศรีทอง

6308210055 นางสาว วิภาณี โต๊ะด า

6308210056 นางสาว อรอุมา เพ็ชรศิริ

6308210057 นาย กฤชธินนท์ มณีนาค

6308210058 นาย ภูเบศวร์ ชินศรี

6308210059 นางสาว กันติยา ปาสาเท

6308210060 นางสาว วิลาสินี แก้วธ ารงค์

6308210061 นาย วรวิทย์ พูลขวัญ

6308210062 นางสาว นันทิยา ศรีบุตรตา

6308210063 นางสาว เบญญาภา วรรคตอน

6308210064 นาย สุรศักด์ิ โอภาวัฒนะ

6308210065 นางสาว จริยา พิมายกลาง

6308210066 นาย ธนพล คุ้มสอน

6308210067 นางสาว ภัณฑิรา จันชา

6308210068 นางสาว สุภารัตน์ พิใจดี

6308210069 นาย ธวัชชัย ทรัพย์มามูล

6308210070 นางสาว ประกายแก้ว คู่รัมย์

6308210071 นางสาว ฉัฏฐ์ภษรณ์ เนียมก าเนิด

6308210072 นาย วเรศ ศรลัมพ์

6308210073 นางสาว พัศกร นิลผาย

6308210074 นาย วิศรุตต์ ขวัญสิริด ารง

6308210075 นางสาว ชัญญพัชร์ ภักดีนวล

6308210076 นางสาว สมหทัย ใจอุ่น

6308210077 นางสาว บุษบา ผู้มีสัตย์

6308210078 นางสาว ปรารถนา น้อยบัวทิพย์



 08 สฟอ. - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 4

หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308210079 นางสาว ภัทราวดี เสาวโค

6308210080 นาย ศักรินทร์ อุ่นทานนท์

6308210081 นางสาว เจนจิรา เดียวสุรินทร์

6308210082 นางสาว สิริมา ศรีบุตรดี

6308210083 นางสาว ชนิกานต์ จันทเลิศ

6308210084 นางสาว ลลิตาพร วงศ์โห้

6308210085 นางสาว รุ่งนิภา ไชยป้อง

6308210086 นางสาว วรณัน สุริยนต์

6308210087 นาย เอกวัฒน์ สีหามุลตรี

6308210088 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ

6308210089 ว่าที ่ร.ต.หญิง เทวิกา ช่วยนุกูล

6308210090 ว่าทีร้่อยตรี สมชาย ยมประโคน

6308210091 นางสาว กรรธิชา แขนสูงเนิน

6308210092 นางสาว ศุทธินี อนุมัติ

6308210093 นางสาว วารุณี อังคะค ามูล

6308210094 นางสาว วิภารัตน์ นิลสนธิ

6308210095 นางสาว อนุสรา ประชุมวงษ์

6308210096 นางสาว ศิริวิมล วงค์ค าแสน

6308210097 นาย ฉัตรมงคล มูลดา

6308210098 นาย ภัทร ริรักชาติ

6308210099 นางสาว พรพรรณ มาลัย

6308210100 นาย สุรสิทธิ์ มณีทับ

6308210101 นางสาว นันทรัตน์ ณ นคร

6308210102 นางสาว เมธินี ธูปประดิษฐ์

6308210103 นาย คนึง นาหนองแก้ว

6308210104 นาย บริณต เล้าสุวรรณ์

6308210105 นางสาว อานัฐธิยา อิศรี
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6308210106 นางสาว อลิสา สมกาย

6308210107 นางสาว กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์

6308210108 นางสาว กมลชนก อุดมพรปรีชา

6308210109 นาย ณัฐสิทธิ์ มโหสถนันทน์

6308210110 นางสาว พิชญ์สุกานต์ เอี่ยมยัง

6308210111 นางสาว อทิตยา ล่ิมกุล

6308210112 นางสาว ชลนารถ วัลลานนท์

6308210113 นาย ธนกฤต กิ่งเกาะยาว

6308210114 นางสาว วลัยพร จึงสมศักด์ิ

6308210115 นางสาว ภัทราภรณ์ มาตุ้ม

6308210116 นางสาว อมรา ชัชวาลย์

6308210117 นางสาว กนกวรรณ จ าปาเทศ

6308210118 นางสาว อารีรัตน์ ศิริรึก

6308210119 นาย เอกชัย ปทุมสูตร

6308210120 นางสาว เมธาวี ปัน้ทอง

6308210121 นาย ธีรศักด์ิ เถิงฝ้ัน

6308210122 นางสาว ดวงนภา สุขใส

6308210123 นางสาว ชนัญชิดา มานก

6308210124 นางสาว ณพิชญา เชิญพันธกุล

6308210125 นาย ธัญวิชญ์ เทพญา

6308210126 นางสาว มัลลิยา วรรณา

6308210127 นางสาว สุกานดา เอี่ยมใหญ่

6308210128 นางสาว รัชดา หารชนะชัย

6308210129 นางสาว นิภาดา คัทเนตร์

6308210130 นางสาว พัชราพร กรุดทอง

6308210131 นาย อนุรักษ์ ศีลาธรรม

6308210132 นางสาว ธิดารัตน์ รักใคร่
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6308210133 นางสาว ทิพยาพร นิลวิเชียร

6308210134 นาย ไพรวัลย์ สีหัวโทน

6308210135 นางสาว จิดาภา ออกบัว

6308210136 นางสาว ภัทราพร จันทร์สุข

6308210137 นาย วิศวัฒน์ เกิดถาวร

6308210138 นาย พัทธดนย์ คนงาน

6308210139 นางสาว สุจิตรา ก้อนเรณู

6308210140 นางสาว กนกวรรณ สุขชื่น

6308210141 นาย วิทนาถ เจียะรัตน์

6308210142 นางสาว ณัฐกานต์ กิจปานนท์

6308210143 นางสาว ณิรินชญาพร ประดับศิลป์

6308210144 นาย กิตติ พูสุวรรณ

6308210145 นาย ศิวนัท ศิริเลิศ

6308210146 นางสาว นรีอร พุทธวรรณ

6308210147 นาย สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์

6308210148 นางสาว จุฑาภรณ์ อินสว่าง

6308210149 นางสาว ภัทราวดี บุญผ่องศรี

6308210150 นาย วิรัตน์ เขตวีระการณ์

6308210151 นางสาว ฐานิสร ดาวเรือง

6308210152 นางสาว จามจุรี ธรรมมัง

6308210153 นาย ธนวัฒน์ ธัญญาวัฒนา

6308210154 นาย ศรศักด์ิ แก้วค าสอน

6308210155 นาย พีระพัฒน์ จันตะเคียน

6308210156 นางสาว กฐินรัชต์ มัคกิติกาล

6308210157 นางสาว ปาลิตา ชุมช่วย

6308210158 นางสาว ชุติมา สมาหยุ้ย

6308210159 นาย ธรรมชาติ ชาญสมาธิ์
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6308210160 นางสาว พรธิภา เพิม่ศรี

6308210161 นางสาว ใบเฟิร์น หีบปัสสา

6308210162 นาย มะหะหมัด หมาดสา

6308210163 นางสาว เกวลี โชติพนัส

6308210164 นางสาว ไพรัตน์ อุระมา

6308210165 นาย รณกร สุขอนันต์

6308210166 นางสาว วิมลรัตน์ อะปะหัง

6308210167 นาย จักราวุฒิ เฟือ่งภักด์ิ

6308210168 นางสาว ชนาภรณ์ มณีแสน

6308210169 นางสาว วริสสาห์ ไข่มุกด์

6308210170 นางสาว มาลินี รุ่งไทย

6308210171 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน์

6308210172 นางสาว ชัญญา ค าเจริญ

6308210173 ว่าที ่ร.ต. โยธิน ปล่ังเปล่ง

6308210174 นางสาว นัทธมน ช าปฏิ

6308210175 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์

6308210176 นาย สุริยา เจียกโคกกรวด

6308210177 นางสาว ปรียารัตน์ ยศฉิมพลี

6308210178 นางสาว วัลย์วลี โน้มน า

6308210179 นางสาว เบญจมาภรณ์ กิจเจา

6308210180 นางสาว กุลภรณ์ กัลยาโพธิ์

6308210181 นาย ศุภศิต วงค์วาลเรือน

6308210182 นางสาว นภาพร กดมงคล

6308210183 นาย กิตติพันธ์ ปานเจริญ

6308210184 นางสาว สิริมา พิมพ์แพง

6308210185 นาย ชาญชัย เซ่งเถี้ยน

6308210186 นางสาว ศมลวรรณ แววพุก
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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308210187 นางสาว เจนจิรา อุบัติ

6308210188 นาย พงษ์ระพี สุเพียร

6308210189 ว่าที ่ร.ต. สุวรรณ เพ็ชรมณี

6308210190 นางสาว วิภาภรณ์ ทิพจร

6308210191 นางสาว ศันสนีย์ เพ็งสะและ

6308210192 นาย อรรฆเดช แสงศิริ

6308210193 ว่าที ่ร.ต. เจนณรงค์ เบีย้ทอง

6308210194 นาย อรรถพล กุมภาพันธ์

6308210195 นาย ณัฐนันท์ เล่ืองสุนทร

6308210196 นางสาว ศรีสุดา อังคะค ามูล

6308210197 นาย ธนวัฒน์ ศรีติสาร

6308210198 นาย จตุรนต์ คูพัฒนานนท์

6308210199 นางสาว วรลักษณ์ เดชบ ารุง

6308210200 นาย ชัยยา โชคชัย

6308210201 นางสาว ปฐมาวดี ปิติจะ

6308210202 นางสาว ธัญญรัตน์ บุญมี

6308210203 นางสาว เบญจวรรณ วิเชียรทอง

6308210204 นางสาว สุภาภรณ์ อุตสาหะ

6308210205 นางสาว ประนอม รินทอง

6308210206 นางสาว พรรณิภา อุทธา

6308210207 นาย เสรีภาพ ยิ้มเฟือง

6308210208 นางสาว อนิสา แผนวิชิต

6308210209 นาย ศักรินทร์ งามนัก

6308210210 นางสาว กนกวรรณ กันตีมูล

6308210211 นางสาว ชนัญยา แสงทองศรี

6308210212 นางสาว กุลธิดา ตรงต่อกิจ

6308210213 นาย พิทวัส ไชยปิยะพันธุ์
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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308210214 นางสาว ณัฐฑริกา เจริญวงศ์

6308210215 นางสาว รุ่งอรุณ นามโคต

6308210216 นางสาว ปรางทิพย์ บุญสรา้ง

6308210217 นาย ภัทรชนน สุระทิพย์

6308210218 นางสาว ศศิธร แห้วเนตร

6308210219 นางสาว กนกพร ปัญญานิล

6308210220 นาย กิตติชัย แก้วงาม

6308210221 นาย กิตติ พิมพาภัย

6308210222 นางสาว พรนิภา ฟักกะจุย

6308210223 นาย สุรชัย ศรีเพชร

6308210224 นางสาว นาฏลัดดา แตงอ่อน

6308210225 นาย ศุภฤกษ์ เจือจันทร์

6308210226 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศุภัชชา ชูประดิษฐ์

6308210227 นางสาว จิราพร สุทธิวงศ์

6308210228 นางสาว มนันยา สุวรรณโน

6308210229 นาย ภูหฤษฏ์ วะระชีวะ

6308210230 นางสาว รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์

6308210231 นางสาว ณัชชา ตุลบุตร

6308210232 นาย ชาญณรงค์ รวมสุข

6308210233 นางสาว กนกวรรณ บุดดีจีน

6308210234 นางสาว สุพรรษา มิ่งสุวรรณ

6308210235 นางสาว จริยา ข าแจง

6308210236 นางสาว วรลักษณ์ ไก่งาม

6308210237 นางสาว ณัฐมน อ่ ากลัด

6308210238 นาย เสฎฐวุฒิ ทิพยศักด์ิ

6308210239 นางสาว ประภาภรณ์ เลขนาวิน

6308210240 นางสาว สุพิชญา แสงฉาย
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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308210241 นางสาว วาสนา เบ้าหินลาด

6308210242 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบุญ

6308210243 นางสาว พัทรียา คีรีวรรณ

6308210244 นางสาว ทักษพร ปัญญาคม

6308210245 นางสาว ธิดารัตน์ ใจซ่ือ

6308210246 นางสาว อภิญญา สีด า

6308210247 นางสาว วรรณพร แดนโคกสูง

6308210248 นาย วีรชัย รูปใหญ่

6308210249 นางสาว ศศิธร เทียมสงวน

6308210250 นางสาว ณัฐณิชา วังสุขสันต์

6308210251 นาย ธนชาติ ศรีเมือง

6308210252 นางสาว อัญชลีพร แก้วคูณ

6308210253 นางสาว ธัญญาเรศ ภูมิผิว

6308210254 นางสาว สถาพร กีรต์ิพนาดร

6308210255 นาย ซูไฮลี บาเห็ง

6308210256 นางสาว เด่นรติ ศรธเดช

6308210257 นาย นนท์นราช วัดอักษร

6308210258 นางสาว วรัญญา เรืองเดช

6308210259 นางสาว สุณิษา เจริญใจ

6308210260 นางสาว ธนพร เจนจบเขตร

6308210261 นางสาว เบญญาภา ฉัตรชุติมากุล

6308210262 นางสาว นพภัสสร วงศ์ชู

6308210263 นางสาว อรพรรณ โนนทนวงษ์

6308210264 นางสาว สวรรพร หิรัญธนยรัศมี

6308210265 นางสาว กุลิสรา คุ้มพัฒนากุล

6308210266 นาย ณัฐพล ราชโคตร

6308210267 นางสาว ศุภานันท์ พันธุเ์ทศ
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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  278  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308210268 นางสาว สุธิตา เหล็นเรือง

6308210269 ว่าที ่รต. รุ่งเรือง ชื่นชม

6308210270 นางสาว ณัฏฐณิชญา ดลประสิทธิ์

6308210271 นางสาว กิ่งกมล สายสอาด

6308210272 นาย ปัฐวี กัลยาณวัตร

6308210273 นางสาว ศุภิชญา ขวัญแก้ว

6308210274 นางสาว เบญจพร พันธ์สาง

6308210275 นาย ทศพล เทียนชัยทัศน์

6308210276 นางสาว ชลลดา พูลเปีย่ม

6308210277 นางสาว ชุลีกร พิเนตร

6308210278 นางสาว กุลชา พูนพิน

 ---------------------------------------------
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หน่วยงาน  :  13 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบุร)ี

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  85  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6313210001 นางสาว สุธิชา เครือศรี

6313210002 นางสาว วิกานดา ฤาษี

6313210003 นางสาว พรสุดา อธินุวัฒน์

6313210004 นางสาว แคทรียา ฤาษี

6313210005 นาย ปารย์พิรัชย์ ธัญญรักษ์

6313210006 นาย ธนากร สีหามาตร์

6313210007 นางสาว จิรนันท์ มะณีเติม

6313210008 นางสาว เกตุวดี มีสันทัด

6313210009 นางสาว นฤมล รักษาพล

6313210010 นางสาว เกษมณี หาญสุริย์

6313210011 นาย วุฒิชัย บุตรศรีน้อย

6313210012 นางสาว ปวีณา ธรรมอินทร์

6313210013 นางสาว อาทิตยา โคกกระชาย

6313210014 นางสาว สุธาสินี บุญยิ่ง

6313210015 นางสาว ภัทราภรณ์ พันทอง

6313210016 นาย ชนายุทธ โพธิพ์ันเรือ

6313210017 นางสาว เตชินี แก้วเจริญ

6313210018 นาย ศุภฤกษ์ เกิดสมบัติ

6313210019 นางสาว อาภัสรา ตระกูลป้อง

6313210020 นาย เอกอนันต์ พาพันธ์

6313210021 นางสาว วิริยดา เสาสิงห์

6313210022 นางสาว เบญจวรรณ ศิริอารุณปัญญา

6313210023 นางสาว ศิรินันท์ ร่ืนมิตร

6313210024 นาย ธิติพงศ์ มีศรี

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  :  13 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบุร)ี

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  85  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6313210025 นาย พงษ์ศธร วิเศษยา

6313210026 นาย ภาณุพงศ์ บุนประสิตร์

6313210027 นางสาว ญาสุมินทร์ ชูจอหอ

6313210028 นางสาว พิชญา จันทะสิงห์

6313210029 นางสาว ณัฐริกา สโมสร

6313210030 นางสาว ฮัสนีย์ หนุนอนันต์

6313210031 นาย จิรพรรษ ตันติธนากรกุล

6313210032 นางสาว ศุภากร วรวัตร

6313210033 นางสาว พนิตนาฏ ไพโรจน์

6313210034 นางสาว ธนพร คุ้มวงศ์เจริญ

6313210035 นางสาว อมราภรณ์ แก้วคง

6313210036 นางสาว ธภาภัค อนันตภูมิ

6313210037 นางสาว สิรภัทร เพชรจินดา

6313210038 นางสาว ขนิษฐา บัวขาว

6313210039 นาย ธารินทร์ อาสาคติ

6313210040 นาย นฤเบศร แพนลา

6313210041 นาย ณัฐกฤต ชัยะโสตถิ

6313210042 นาย สุรเดช นิลกุล

6313210043 นางสาว ชาลินี ไกรโพธิ์

6313210044 นางสาว รัฐชา ทองสม

6313210045 นาย อัธพล เตียงจันทร์

6313210046 นางสาว สุภารัตน์ ท่าตะโก

6313210047 นางสาว ภานุชนาท ดวงสุข

6313210048 นางสาว กัญญาภัทร บุญรอด

6313210049 นาย นคร กองกุณะ

6313210050 นางสาว วาสนา ศรีสงคราม

6313210051 นางสาว สัจจา ช่างท า
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หน่วยงาน  :  13 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบุร)ี

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  85  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6313210052 นางสาว วิสุมิตรา ซ่ือตรง

6313210053 นางสาว ณัฎฐกานต์ กระสวย

6313210054 นางสาว สุโรธร พรหมพันธุใ์จ

6313210055 นางสาว เกื้อกูล กึกก้อง

6313210056 นางสาว ศิริรัตน์ จิตสุภา

6313210057 นาย สถาพร บัวแสง

6313210058 นาย นพพล โกมาสถิตย์

6313210059 นางสาว ภชชา สิงหเสมานนท์

6313210060 นางสาว อารีญา สัวรัมย์

6313210061 นางสาว วิลาภรณ์ ไกรทอง

6313210062 นาย ธีรวัฒน์ อินทร์ธูป

6313210063 นางสาว ศุภิสรา ธงชัย

6313210064 นาย เอกราช ถิ่นวงศ์พิทักษ์

6313210065 นางสาว ขนิษฐา ภูทอง

6313210066 นาย ศุภกร ใจขันธ์

6313210067 นาย เมธา พูลสวัสด์ิ

6313210068 นาย สุธี ยมดี

6313210069 นางสาว มลฤดี ไสวครบุรี

6313210070 นาย สิทธิชัย นิลนารถ

6313210071 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ

6313210072 นางสาว พรปวีณ์ พิชญ์ภูมิสกล

6313210073 นาย ถิรวัฒน์ ท าเพียร

6313210074 นาย จิรพงศ์ เรียนไธสง

6313210075 นางสาว พิกุลวดี คิดกล้า

6313210076 นางสาว กมลพร บริบูรณ์

6313210077 นาย ปรัชญา ธรรมมา

6313210078 นางสาว พิมพ์ดาว วรรณา
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หน่วยงาน  :  13 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบุร)ี

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  85  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6313210079 นาย ภาณุวัฒน์ พิเศษฤทธิ์

6313210080 นาย วสุ พลสาย

6313210081 นางสาว ทิพวัลย์ ไกรษรศรี

6313210082 นางสาว ศิริญาภรณ์ ช่างปลูก

6313210083 นาย อธิปไตย รัญโญ

6313210084 นาย จิรวัฒน์ ภูสุ่ดแสวง

6313210085 นาย รัฐพล มีจั่น

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



 18 สบอ.4 - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 16

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  94  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6318210001 นางสาว วราภรณ์ จันทรวิโรจน์

6318210002 นางสาว กชาพร รุ่นมี

6318210003 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นูรีดา ยามา

6318210004 นางสาว ซากีย๊ะ มะมิง

6318210005 นาย สาธิต เพชรรักษ์

6318210006 นาย ชวพงค์ คงเพ็ชร

6318210007 นาย ธีรพงศ์ ว่องกิจ

6318210008 ว่าที ่ร.ต. วศิน สังข์หนุน

6318210009 นาย พีรพล พิพัฒน์ผล

6318210010 นางสาว กิติยา พูลขาว

6318210011 นางสาว นาตยา อินทสุวรรณ์

6318210012 นาง อมรรัตน์ รัญเวศ

6318210013 นางสาว ทัศวรรณ อ่อนมาก

6318210014 นาย นัตพล จีระภา

6318210015 นาย นพดล เงาทอง

6318210016 นางสาว กนกพรรณ กล่ินละออ

6318210017 นาย ณรงค์ธิเดช แก้วยอดทอง

6318210018 นางสาว ธดาภรณ์ จาเพียราช

6318210019 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วอินทร์

6318210020 นาย กฤติธี จุลรัตน์

6318210021 นางสาว ญูไนดะห์ สีเดะ

6318210022 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รัตนา เทียนเต้ง

6318210023 นางสาว อนันตรา บัวศรี

6318210024 นางสาว พัชริดา หนูพระอินทร์

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 - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 17

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  94  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318210025 นางสาว ภวิศา ทองอยู่

6318210026 นางสาว ปริมล โพธิง์าม

6318210027 นางสาว สุนิสา นันธิโย

6318210028 นาย เอกวิทย์ ศรีไทย

6318210029 นางสาว วิลาวัณย์ แสงแก้ว

6318210030 นางสาว ซูรีนา แตนิละ

6318210031 นางสาว พณิดา อินเรือง

6318210032 นางสาว นภาพร เกตสุวรรณ

6318210033 นางสาว พัชรินทร์ นิลระตะ

6318210034 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชุติมา อัตปัญญา

6318210035 นางสาว จิดาพา ศรีวิเศษ

6318210036 นางสาว วันทนีย์ องสารา

6318210037 นาย นิฐิวุฒิ นิลาวงษ์

6318210038 นางสาว สาธิตา บิสนุม

6318210039 นางสาว วรรณศิณี พูลพิพัฒน์

6318210040 นางสาว กันตพร มากอ้น

6318210041 นางสาว สโรชา เขียวสด

6318210042 นาย ชาญณรงค์ นิ่มคร

6318210043 นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์แดง

6318210044 นางสาว นุจรี ด้วงหรน

6318210045 นาย ธีระวัฒน์ ใหม่จุ้ย

6318210046 นางสาว โชติรส ปาละมาณ

6318210047 นาย ซัยดี บาเหะ

6318210048 นางสาว ฝาตีม๊ะ ส าลี

6318210049 นาย ณัฐพงศ์ เพชรส่งศรี

6318210050 นาย ปณิธิ ศรีชัย

6318210051 นางสาว หทัยทิพย์ ข าเจริญ



 18 สบอ.4 - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 18

หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  94  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318210052 นางสาว ปิยะนันท์ หนูพระอินทร์

6318210053 นางสาว ภาวิณี ฉานุ

6318210054 นางสาว ชมพูนุช จันพลโท

6318210055 นางสาว มนัสนันทน์ ชูประเสริฐ

6318210056 นางสาว สุกัญญา บ ารุงภักด์ิ

6318210057 นาย อธิราช บูอีต า

6318210058 นางสาว พัชรินทร์ วิภาวัตตันติ

6318210059 นาย พัชรพงษ์ พงษ์จันโอ

6318210060 ว่าที ่ร.ต. หญิง ชไมพร สุวรรณนิมิตร

6318210061 นางสาว น้ าฝน ช่างสลัก

6318210062 นางสาว สุพัตรา ขันธ์ศรี

6318210063 นาย อภิวัฒน์ ถาวรนุรักษ์

6318210064 นางสาว ฟาตีเม๊าะ มะมิง

6318210065 นางสาว สุรีย์กานต์ วุฒิมานพ

6318210066 นาย พฤฒ ทองกันยา

6318210067 นาย ชารีฟ เส็นติหย๊ะ

6318210068 นาย สุทธินัย ธรรมขุนนุ้ย

6318210069 นางสาว ฟาไรด้า เหาะไบ

6318210070 นาย พงษ์พัฒน์ เหมะรักษ์

6318210071 นางสาว นนทสรวง ขาวส าอางค์

6318210072 นางสาว ณัฐณิชา ธรรมกิรติ

6318210073 นางสาว ธัญพิชชา หนูเรือง

6318210074 นางสาว กัญญารัตน์ วัลภา

6318210075 นาย ชาญวิทย์ เฉลิมศรี

6318210076 นาย เกียรติภูมิ ปราบณรงค์

6318210077 นางสาว นฤมล ตรียวง

6318210078 นาย ธนุวัฒน์ แสงแป้น
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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  94  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318210079 นางสาว ศิริพร ชูประสูตร

6318210080 นางสาว ปณัฐกานต์ ศรีนวลขาว

6318210081 นาย สิทธิพร ศรีคง

6318210082 นาย ฮัสซัน หล ายี

6318210083 นางสาว พรชนก ไกรสิทธิ์

6318210084 นางสาว วรรณา แสงเขียว

6318210085 นางสาว วรรณวิศา ต่อผล

6318210086 นางสาว ชนัญชิดา พิชญนิตินัย

6318210087 นางสาว พรชนก เกษร

6318210088 นางสาว พวงวรรณ มะโนปราง

6318210089 นางสาว นิศารัตน์ อนันต์

6318210090 นางสาว อมรรัตน์ แคล้วศึก

6318210091 นางสาว ศศิกมล ทองรอด

6318210092 นางสาว นวรัตน์ ศรชัย

6318210093 นางสาว นวพร มากศรี

6318210094 นางสาว จาร์มรี เทพมณฑา

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



 24 สบอ.9 - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 20

หน่วยงาน  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  77  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6324210001 นางสาว วัชฎาพร อ่อนสนิท

6324210002 นางสาว ธัญลักษณ์ กันหา

6324210003 ว่าทีร้่อยตรี ธนา บุตรศรี

6324210004 นางสาว จันทิรา เหมาะทอง

6324210005 นางสาว รสชรินทร์ เรืองเจริญ

6324210006 นาย ศักด์ิบุรุษ สุราวุธ

6324210007 นางสาว กมลพร ประโพธิธ์ัง

6324210008 นาย กฤษดา นามวงษา

6324210009 นาย สราวุฒิ ใจกว้าง

6324210010 นาย จตุพร โล่สุวรรณ์

6324210011 นางสาว อิศรา ทองโสม

6324210012 นาย ธีรวัช ของเลิศ

6324210013 นางสาว อรญา พงษ์พันธ์

6324210014 นางสาว เบ็ญจพรรณ จารัตน์

6324210015 นางสาว กมลชนก บุญแก่น

6324210016 นางสาว นิตยา ศรีเมืองช้าง

6324210017 นางสาว กฤตยา พาค า

6324210018 นาย รัชชานนท์ มณีอินทร์

6324210019 นางสาว พัชรีพร แสงเพชร

6324210020 นางสาว ขจิตมณี จิรัฏฐิติยางกูร

6324210021 นางสาว มินตรา ผาระสิทธิ์

6324210022 นางสาว ศศิวิมล ค าพิระ

6324210023 นาย เกียรติสิทธิ์ อินทร์นอก

6324210024 นาย อภิศักด์ิ ท าบุญ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ
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หน่วยงาน  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  77  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6324210025 นางสาว เกศฎา พลศรีพิมพ์

6324210026 นางสาว อธิตยา แสงสุมาตย์

6324210027 นาย ศุภวิชญ์ ภาณุเศรษฐศักด์ิ

6324210028 นางสาว ขวัญนภา กล้าหาญ

6324210029 นางสาว กาญจนา บุษบงค์

6324210030 นาย ธนวุฒิ ประไชโย

6324210031 นางสาว พิกุล สมรูป

6324210032 นางสาว วรรณา เจียมจิตร

6324210033 นางสาว ถวดี สิธิจินดา

6324210034 นางสาว ฐิตินันท์ คลังพระศรี

6324210035 นางสาว เย็นจิต เหลืองอ่อน

6324210036 นาย โกมินทร์ ชื่นบานเย็น

6324210037 นางสาว บุษกร ชัยกลาง

6324210038 นางสาว จริยา นิโรรัมย์

6324210039 นางสาว ขวัญฤทัย พันธุก์ุล

6324210040 นางสาว วรารัตน์ เข็มช่อ

6324210041 นางสาว จุฑาทิพย์ เสตะพยัคฆ์

6324210042 นางสาว กรกมล ณ อุบล

6324210043 นางสาว วิชุดา วิลาไชย

6324210044 นางสาว ธัญพร สุดสุภาพ

6324210045 นาย สุขเกษม คะสาราช

6324210046 นางสาว ขวัญจิรา ทิพย์ทอง

6324210047 นาย ชนะพันธ์ เปรมศิริวงศ์

6324210048 นางสาว สุชัญญา ลุนขอนแก่น

6324210049 นางสาว เพ็ญจุฑา อนนตะชัย

6324210050 นาย เกียรติศักด์ิ แสงจันทร์

6324210051 นาย ณรงค์ศักด์ิ พิงไธสง
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หน่วยงาน  :  24 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  77  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6324210052 นาย วิษณุ สุปัญญา

6324210053 นางสาว พิชชาพร โกศลานนท์

6324210054 นาย อานนท์ แก้วเมืองกลาง

6324210055 นางสาว อภิญญา จันทร

6324210056 นาย อนันต์ จันจอม

6324210057 นางสาว ชิดชนก รัชพันธ์

6324210058 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีพอ

6324210059 นาย วัชรพงษ์ สุต๋าค า

6324210060 นางสาว ศิริลักษณ์ เหล่าหมวด

6324210061 นาย ขจรเกียรติ แพงศรี

6324210062 นาย ไชยรัตน์ จันทเขต

6324210063 นางสาว กันทรากร พิทักษ์

6324210064 นางสาว เพ็ญรัตน์ แพงดา

6324210065 นางสาว เกวลี อ้วนโสดา

6324210066 นางสาว อามานี สานา

6324210067 นางสาว มาซนี จะปะกิยา

6324210068 นาย ภูวนาถ พิศพานต์

6324210069 นาย กุลบุรุษ กันหาสุข

6324210070 นางสาว นฐมน ศิริมงคลขจร

6324210071 นางสาว อารียา ศรีใจอินทร์

6324210072 นางสาว จารุพร สดชื่น

6324210073 นาย รุ่งเรือง แก้วอินทร์

6324210074 นางสาว อภิวดี มาตรโสภา

6324210075 นางสาว ณัฏฐณิชา โคตวี

6324210076 นางสาว ดารากร วงสุเพ็ง

6324210077 นางสาว เบญจวรรณ ตรีพัฒนาสุวรรณ

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



 33 สบอ.16สาขา - 21 นักวชิาการภมูิสารสนเทศ / 23

หน่วยงาน  :  33 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่16 สาขาแมส่ะเรียง

ต าแหน่ง  :  21 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ จ านวน  :  83  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6333210001 นางสาว นูรมา ดอรอนี

6333210002 นาย วรมิตร มิ่งศรีสุข

6333210003 นาย กัมปนาท แก้วน า

6333210004 นางสาว อนุธิดา ศรีเสมอ

6333210005 นาย ณัฐวุฒิ รพีบุญนนท์

6333210006 นาย ศรายุทธ บุญลือ

6333210007 นางสาว ธารทิพย์ อุ่นกาศ

6333210008 นางสาว กนกวรรณ อุตเสน

6333210009 นางสาว พรกช แก้วใจบุญ

6333210010 นาย สิทธิกร บุตรตาค า

6333210011 นาย อรรถชัย สมบูรณ์

6333210012 นาย ภาณุพงศ์ เขื่อนค า

6333210013 นางสาว ภาวิตา ถุงค า

6333210014 นาย วุฒิชัย เหล็กแปง

6333210015 นางสาว วิมลสิริ พรหมปาละ

6333210016 นาย อดิพงษ์ ช่อรักษ์

6333210017 นางสาว ธิภาวี ปินตา

6333210018 นางสาว เปรมวดี คงจันทร์

6333210019 นางสาว พลอยไพลิน เมืองมูล

6333210020 นางสาว ณัฐกานต์ สุล าปิง

6333210021 นาย ศุภณัฐ พรมตัน

6333210022 นางสาว อรณี ชีวีสันติสุข

6333210023 นางสาว นฤมล อาจหาญ

6333210024 นางสาว พรศิริกุล ชุมพงษ์

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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เลขประจ าตวั

สอบ

6333210025 นาย เข็มเพชร งามจิตเจริญ

6333210026 นาย ภรัณยู ยวงสุวรรณ

6333210027 นาย สรร พรพลสกุล

6333210028 นางสาว พรวารี กฐินใหม่

6333210029 นางสาว สุดธิดา เทีย่งพุก

6333210030 นางสาว วิชญาพร อมรพรหม

6333210031 นาย ศิวะกร ตันศิริ

6333210032 นางสาว สุดารัตน์ จันสุคนธ์

6333210033 นาย ชัชนันท์ชัย ไชยแก้ว

6333210034 นางสาว ภคิณี ปีอาทิตย์

6333210035 นางสาว ทิพย์วรรณ ปิติจะ

6333210036 นาย กิตติพงษ์ ขัตติ

6333210037 นาย ทรงวุฒิ อินกัน

6333210038 นางสาว ณัฐพร อินไชย

6333210039 นางสาว ธิดา จ านงชอบ

6333210040 นาย วรายุทธิ์ วงศ์ชู

6333210041 นางสาว กอบการ สมณะ

6333210042 นาย สายฟ้า โยธา

6333210043 นางสาว มาลัยวรรณ ทองเสริม

6333210044 นางสาว นิลราวรรณ จินดาค า

6333210045 นาย ฐาปกรณ์ โยธาวงศ์

6333210046 นาย ชัชฤทธิ์ ครองธานินทร์

6333210047 นาย ติวัฒน์ พันธ์จันทร์

6333210048 นางสาว อริศรา ประทุมเงิน

6333210049 นางสาว แพรวพรรณ ภิญโญชนม์

6333210050 นาย วีรวัฒน์ โปร่งใจ

6333210051 นาย ปภาวิชญ์ มหามาตย์
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สอบ

6333210052 นาย บรรพต เงินกระโทก

6333210053 นาย เรืองวิทย์ ทิพย์ราชา

6333210054 นาย จิรัฏฐ์ อ่อนแก้ว

6333210055 นางสาว สุธิดา พิทาค า

6333210056 นาย กิตติพงษ์ อินต๊ะวัง

6333210057 นาย อรรถพล แซ่พุน่

6333210058 นาย มณฑล ธรรมเลิศสถิต

6333210059 นาย เรืองชัย ถาริยะ

6333210060 นาย กิตตินัย จักขุ

6333210061 นาย อุเทน ศักด์ิศรีดงดอย

6333210062 นาย อาทิตย์ ใจเบิกบาน

6333210063 นางสาว สุภาพร ภูมิดี

6333210064 นาย หลิว อินทนะ

6333210065 นางสาว นฤมล หนูนคง

6333210066 นางสาว อารียา อิ่นค า

6333210067 นางสาว เสาวภาค พงษ์เอม

6333210068 นางสาว ณัฐริกา ผลระย้า

6333210069 นาย ประเสริฐ วิผาลา

6333210070 นาย อิทธิกร สุทธวงค์

6333210071 นาย อรรถวุฒิ ม้าเมือง

6333210072 นาย สิริวัฏ แก้วก ายาน

6333210073 นางสาว สุวีณา กันหอม

6333210074 นาย สหรัฐ ผลดีประสิทธิ์

6333210075 นางสาว กาญจนา คลายใจ

6333210076 นางสาว สุรภา ดวงใจสืบ

6333210077 นาย ณัฐพนธ์ ปินตาสม

6333210078 นางสาว พัชรักษ์ ต่อใจ
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6333210079 นาย จิรภัทร์ บุญกิม

6333210080 นาย ธนาวุฒิ นันท์จันทร์

6333210081 นางสาว กนกภรณ์ ถือมั่น

6333210082 นางสาว สกุลรัตน์ สุริยะวงศ์

6333210083 นาย หฤษฎ์ ค าปัญญา

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


