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หน้าชื่อ

6312220001 นางสาว ไพลิน เกิดจาด

6312220002 นางสาว กีรติ บินซัน

6312220003 นางสาว ติตราภรณ์ ค าแก้ว

6312220004 นางสาว พัชราวรรณ สว่างแสง

6312220005 นางสาว สุพัตรา ก๋องมั่ง

6312220006 นางสาว ธนภรณ์ เวทยาวงศ์กุล

6312220007 นางสาว กฤตชญา เจริญสุข

6312220008 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี

6312220009 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พิมผกา บุญรอด

6312220010 นาย ศุภเดช นิยมทอง

6312220011 นางสาว ศุภกานต์ ฟองจ า

6312220012 นาย คุณากร มั่นชื่น

6312220013 นางสาว สุวรรณี ศาลา

6312220014 นางสาว อรจิรา แสงเขิ่ง

6312220015 นางสาว พรกมล สิงห์ค า

6312220016 นางสาว สมสมร ระโส

6312220017 นางสาว ร าไพ แสนประเสริฐ

6312220018 นางสาว ณัฐธิดา เดชภูมิ

6312220019 นางสาว สวนีย์ เนื่องจากฉิม

6312220020 นางสาว ลลิตา ประชานิยม

6312220021 นางสาว เบญจรัตน์ ชุมเมฆ

6312220022 นาย สวราชย์ หมื่นจิตร

6312220023 นางสาว ชนินาถ หยังดี

6312220024 นางสาว ณัฐกาญจน์ พุม่ขจร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6312220025 นาย ศิวะพร ทศพล

6312220026 นางสาว หทัยรัตน์ กาเหว่าแก้ว

6312220027 นางสาว นิรุบล เจ็กมา

6312220028 นาย บวรรัตน์ คล้ายรักษ์

6312220029 นางสาว นิสากร ก๋องอินตา

6312220030 นาย จารุวัฒน์ สีชมภู

6312220031 นางสาว กัณจนัส สุขเกษม

6312220032 นางสาว ประภัสสร นันทะกูล

6312220033 นางสาว ธิดารัตน์ พูลเอม

6312220034 นางสาว ทิฆมัพร ทิพย์แสง

6312220035 นางสาว อติกานต์ ลีลากร

6312220036 นางสาว พิศมัย แหล่พัว่

6312220037 นาย คณิศร ยอดราช

6312220038 นาย เศรษฐวัชร เชิดฉาย

6312220039 นาย คุณัชญ์ สุทธิพงศ์เกียรต์ิ

6312220040 นางสาว นงลักษณ์ เหล็กบอน

6312220041 นางสาว สุชาดา สยามมล

6312220042 นางสาว พิมพ์พจี บัวเพ็ชร์

6312220043 นาย วรกิจ ดวงพิกุล

6312220044 นางสาว ปัทมา เร่งพิมาย

6312220045 นางสาว สายสุดา โยวราช

6312220046 นางสาว ณรินญา โสดาสร้อย

6312220047 นางสาว ศรีแพร ไทยสง

6312220048 นาย รัฐพล พรหมทอง

6312220049 นางสาว บุญญประภา สิมพันธ์

6312220050 นาย ศุภวัฒน์ เขียวภักดี

6312220051 นางสาว พรรษมน แก้วมาก
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6312220052 นาย กฤษณะ สุวรรณา

6312220053 นางสาว กมลวรรณ ล่ิมขจรเกียรติ

6312220054 นางสาว ชญาณิศา มณีทอง

6312220055 นางสาว บุษยา วรพันธ์

6312220056 นางสาว ศิริลักษณ์ อินทรวิเศษ

6312220057 นาย ภูรีภัทร์ ผุดผา

6312220058 นางสาว วริศรา พละปัญญาวงศา

6312220059 นางสาว สิริรัตน์ ทากุล

6312220060 นางสาว อมรรัตน์ โพธิส์าชัย

6312220061 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัญจนา ใจสุธรรม

6312220062 นางสาว กมลชนก กองวิเศษ

6312220063 นางสาว วรางคณา บิณฑวิหค

6312220064 นางสาว พิชาดา เขียวนรภัย

6312220065 นางสาว เกษศิรินร์ ประสงค์ดี

6312220066 นางสาว นิลาวัลย์ เจริญสุข

6312220067 นางสาว พิมพ์พิศา จินดาอินทร์

6312220068 นางสาว พรพิมล เอียดจะเส็น

6312220069 นางสาว เกศรินทร์ การสมเพียร

6312220070 นางสาว สุวจี เอียงเซง

6312220071 นางสาว อรอนงค์ ลามาตย์

6312220072 นาย วิศวพงศ์ วุฒิพุธนันท์

6312220073 นางสาว ฉัตรกมล บุญนาม

6312220074 นาย พัฒนพงษ์ นวมทอง

6312220075 นางสาว กัญญาวีร์ หวานล  า

6312220076 นาย วัฒนา บูตั่ ง

6312220077 นางสาว ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ

6312220078 นาย พงษ์พิทักษ์ โทนันต์
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6312220079 นางสาว จิราภรณ์ นามศรี

6312220080 นางสาว กุลนันท์ ทองสุข

6312220081 นางสาว ชัญญาณ์ภัช ร่ืนเริง

6312220082 นาย สิริเชษฐ์ ทรัพย์สาธร

6312220083 นางสาว นันทภัค เกตุสุวงษ์

6312220084 นาย วรินทร์ สมภักดี

6312220085 นางสาว ฐิตาพร ชื่นวงษ์

6312220086 นางสาว วัชราภรณ์ พลพวก

6312220087 นางสาว ศศิณิชา โตชัยภูมิ

6312220088 นางสาว ณัฐรดา รุ่งสุวรรณ

6312220089 นางสาว พัชรินทร์ แพงสุพัฒน์

6312220090 นางสาว ปิยธิดา ทองสุข

6312220091 นาย สว่างพงษ์ วรรณมณี

6312220092 นางสาว ฟารีนา หล าชู 

6312220093 นางสาว แพรพรรณ พึง่สุนทร

6312220094 นางสาว พิมประภา มิมาลา

6312220095 นางสาว ศรีสุดา พุมมณี

6312220096 นางสาว พิลาศรัช สิงห์อินทร์

6312220097 นางสาว รติมา เนตรลือชา

6312220098 นาย อานนท์ กากูล

6312220099 นาย ปรีดา โคแล

6312220100 นางสาว สุรีพร อินทร์จันทร์

6312220101 นางสาว ธัญญกาญจน์ ผดุงกมล

6312220102 นางสาว เสาวคนธ์ ด าเนิน

6312220103 นางสาว หยาดเพชร โอเจริญ

6312220104 นางสาว กัญญาภัค คัคนานตดิลก

6312220105 นางสาว สุภารัตน์ สีดาฟอง
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6312220106 นาย ฐานิภัทร์ เขตตวิทย์

6312220107 นางสาว ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ

6312220108 นางสาว ภาวิณี เสนานุช

6312220109 นาย ชนินทร์ พรหมอุ่น

6312220110 นาย พงศธร ทองพรหม

6312220111 นางสาว เมทิณี เพ็ชรคง

6312220112 นางสาว พาขวัญ เมฆตั ง

6312220113 นาย แวอัลฟาริส แวยูโซ๊ะ

6312220114 นางสาว ณัฎฐริกา ตันติวงศ์

6312220115 นาย วงศธร ฤทธิทิศ

6312220116 นาย ฉัตร์ บุญเพิม่

6312220117 นางสาว สุปรียา สมแสง

6312220118 นาย เกียรติภูมิ ลอยประดิษฐ์

6312220119 นางสาว ปานตะวัน ทิพจรุง

6312220120 นางสาว วิมลสิริ นิลเจียระนัย

6312220121 นางสาว รวิษฎา บุญฤทธิ์

6312220122 นางสาว ธาราธร เสมียนรัมย์

6312220123 นางสาว วัณณิตา กระจ่างแจ้ง

6312220124 นางสาว ปิน่หทัย เขียวเจริญ

6312220125 นาย ณัฐวุฒิ อุบลครุฑ

6312220126 นางสาว ปนิดา ภูกองไชย

6312220127 นางสาว สุชาดา ทองค าแสน

6312220128 นางสาว รัชฏา ตรีข า

6312220129 นางสาว ศุภัชรี มโนมัยอยู่เจริญ

6312220130 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข

6312220131 นาย เมธัส มีสมบัติ

6312220132 นางสาว สิรวีณ์ ธีระวิรุฬห์ชาติ



 12 สอช. - 22 นักวชิาการส่ิงแวดล้อม / 6

หน่วยงาน  :  12 ส านักอุทยานแห่งชาติ

ต าแหน่ง  :  22 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จ านวน  :  269  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6312220133 นาย ประมุข กิจประเสริฐ

6312220134 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา บุญชื่น

6312220135 นางสาว เปมิกา ด้วงทรัพย์

6312220136 นางสาว จิตานุช บุญศรี

6312220137 นาย จิรภัทร ศรีพูน

6312220138 นางสาว พรรณนิภา แก้วขุนทด

6312220139 นางสาว ปณิตา อุ่นเกษม

6312220140 นางสาว มนัสวี มาภัย

6312220141 นางสาว ณัฐกานต์ มากสุวรรณ์

6312220142 นางสาว กนกวรรณ ละมั่งทอง

6312220143 นางสาว ปริญา อภิวัตรมงคล

6312220144 นางสาว ศศิธร ถาวร

6312220145 นางสาว วราพรรณ มะเรือง

6312220146 นางสาว ณัฐณิชา ยี่ลังกา

6312220147 นางสาว กรัณฑรัตน์ เมืองค า

6312220148 นาย ชัยพิพัฒน์ เหมือนม่วง

6312220149 นาย ตระวรรณ หาญกิจรุ่ง

6312220150 นางสาว ธนิษร อ่อนเมือง

6312220151 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พงศ์สวัสด์ิ

6312220152 นางสาว จิรนันท์ จันทร์ประทัด

6312220153 นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์สวัสด์ิ

6312220154 นางสาว สุณัฐวดี โชติชม

6312220155 นางสาว ศุภธิดา ฤทธิเดช

6312220156 นางสาว สุธนี เรืองขจิตร

6312220157 นางสาว ภัทราพร แย้มบู่

6312220158 นางสาว สุมารี สุบรรนารถ

6312220159 นาย ธัญพิสิษฐ์ โสกันทัต
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6312220160 นางสาว ภาสินี วิชิตเชื อ

6312220161 นางสาว พัชรี ไปนาน

6312220162 นาย วีระวัฒน์ สารมิตร

6312220163 นาย วุฒิฌาน ห้วยทราย

6312220164 นางสาว ปัทมวรรณ เรืองจ้อย

6312220165 นาย อนาวินต์ จันสว่าง

6312220166 นางสาว ยุวลี ก าลังงาม

6312220167 นางสาว เจนจิรา บางโรย

6312220168 นางสาว ณัฐสุดา หินสูงเนิน

6312220169 นางสาว ปิยภรณ์ เดชา

6312220170 นาย วสวัตต์ิ พิจอมบุตร

6312220171 นาย พิชิตพงษ์ สายวิชัย

6312220172 นาย ธนพล กุมภิโร

6312220173 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์

6312220174 นาย อภิสิทธิ์ ธรรมมะ

6312220175 นาย ธีระยุทธ นุเทพสุ

6312220176 นางสาว นิตรา ต่อมค า

6312220177 นางสาว ญาณิศา ส่องประทีป

6312220178 นาย ศราวุฒิ สามล

6312220179 นางสาว สิทธิณี ปฐมก าธร

6312220180 นาย อธิบดี รอบคอบ

6312220181 นาง กมลชนก ตาละซอน

6312220182 นางสาว ธัญญารักษ์ ศรกายสิทธิ์

6312220183 นาย ณัฐดนัย ทองชาติ

6312220184 นาย อัครวิชญ์ จันทร์พูล อัครวิชญ์ จันทร์พูล

6312220185 นางสาว กาญจนา พิกุลรัตน์

6312220186 นาย พลกฤต จะรา
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6312220187 นางสาว ดนิตา อยู่สุขวรกุล

6312220188 นาย อรินชัย แก้วกัลป์

6312220189 นาย ณัฐพล ค าโสภา

6312220190 นาย ชาญชัย เจ๊กจันทึก

6312220191 นาย โสภณวิชญ์ สวยรูป

6312220192 นางสาว ไวชญานีก์ มนัสธรรมกุล

6312220193 นางสาว ภัทริยา แช่มโสภา

6312220194 นาย อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว

6312220195 นางสาว ดิษยา สุขอุดม

6312220196 นาย ธนวินท์ เฟือ่งเพียร

6312220197 นางสาว อัญชลีพร ธนะขว้าง

6312220198 นางสาว พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ

6312220199 นาย เอกอนันต์ กิติพงษ์

6312220200 นางสาว วราพร วงษ์จันทร์

6312220201 นางสาว สุนิสา กลับมิตร

6312220202 นางสาว บุปผา ภักดี

6312220203 นาย วิทวัส โยดี

6312220204 นางสาว จารีย์ อร่ามโชติ

6312220205 นางสาว กังสดาล คุ้มศิริ

6312220206 นาย ธัญวิชญ์ คงสุขใส

6312220207 นางสาว กฤตภรณ์ นุชพ่วง

6312220208 นาย อดิศักด์ เรืองศรี

6312220209 นางสาว ปัทมพร เลิศลิมชลาลัย

6312220210 นาย ธีรยุทธ บุญใส

6312220211 นางสาว ประภาพรรณ ทองสกุล

6312220212 นางสาว สุภาพร ลิอินทร์

6312220213 นางสาว นารถลดา หลงสมบุญ
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6312220214 นางสาว ปิยะนันท์ โสต้อง

6312220215 นางสาว เปมิกา เครืออยู่

6312220216 นางสาว สุทธิดา สกุลปักษ์

6312220217 นางสาว นิศารัตน์ รสมิตร์

6312220218 นางสาว ทักษิณา ยางสุด

6312220219 นางสาว ลิลาวรรณ ทองขาว

6312220220 นางสาว ธันยพร แก้วแดง

6312220221 นาย วิทวัส ศรีใคร่นุ่น

6312220222 นางสาว วรวลัญช์ ปันดี

6312220223 นางสาว ศุภรักษ์ ใจกุณา

6312220224 นางสาว ปิยะมาศ ฟักโต

6312220225 นางสาว จรรยาพร ใจค า

6312220226 นางสาว อรนุช เทพปฐม

6312220227 นาย วัชรพล สันติวัชราณุรักษ์

6312220228 นางสาว ลลิตา พรมพันธ์

6312220229 นางสาว กฤษสลินณ์ ทรัพย์อมรพันธุ์

6312220230 นาย อรรถกร ภูมิจันทร์

6312220231 นางสาว เพ็ญนภา อ้างอิง

6312220232 นางสาว ชนิสรา วงษ์ผักเบี ย

6312220233 นางสาว ปริยฉัตร เสือเฒ่า

6312220234 นางสาว ปาณิสรา เชาว์พ้อง

6312220235 นางสาว ภัทรวรนันท์ ศรียงค์

6312220236 นาย ธัญญศิษฏ์ สงวนวงษ์

6312220237 นางสาว นิอร แก้ววิจิตร

6312220238 นางสาว นราภรณ์ ปิงพยอม

6312220239 นางสาว กิตติยาภรณ์ หยู่มุ้ย

6312220240 นางสาว ธันยาภรณ์ จิตรทิกานต์
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6312220241 นางสาว อาทิตยา ค าแก้ว

6312220242 นาย อณิวัตร เรืองมะเริง

6312220243 นางสาว ฌรี สอนสา

6312220244 นางสาว ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ

6312220245 นาย อนันต์ พีรสัมพันธ์ศิริ

6312220246 นาย กฤษธิชัย ค าพิชัย

6312220247 นาย คมภิวัฒน์ ส าโรงแสง

6312220248 นางสาว ปภัสสร ริยะบุตร

6312220249 นางสาว ปันนิกา พักตร์จันทร์

6312220250 นางสาว โสภา สังข์นาค

6312220251 นางสาว ภรวี สุขเมือง

6312220252 นางสาว พจรินทร์ นันทะวิชัย

6312220253 นางสาว พรพรรณ ตาบประดับ

6312220254 นางสาว ณัชชา หงษ์โต

6312220255 นางสาว โศจิภัทร สุวรรณวงศ์

6312220256 นาย วัชระพงศ์ สุวรรณมณี

6312220257 นางสาว สุภานัน แก้วปัญญา

6312220258 นาย มารุต ธรรมดา

6312220259 นางสาว กรรณิการ์ โคฮุด

6312220260 นาย พีรวิชญ์ ชนะพันธ์

6312220261 นาย นัยน์ชนก ศรีปราโมช

6312220262 นางสาว วิภาพรรณ ก๋ามี

6312220263 นาย รัฐการัณย์ ลิ นทอง

6312220264 นางสาว กัลยาณี ท าทอง

6312220265 นางสาว จุฑามาศ เกิดสว่าง

6312220266 นาย วิษณุ เกตุรู้

6312220267 นาย จักรกฤณ วังทัน
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6312220268 นางสาว บุษยา พรมราช

6312220269 นางสาว จันจิรา เมืองฮาม

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


