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หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  7  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6304240001 นางสาว สุฑามาศ บุญเล่ห์

6304240002 นาย สรวิชญ์ ทองอุดม

6304240003 นางสาว สร้อยฆฤณ สุขกล้า

6304240004 นาย ศุภเกียรติ อ่าวรุ่งเรือง

6304240005 นาย กิตติภัค สุดสะกรี

6304240006 นาย ปิลันธก์ เศรษฐจันทร์

6304240007 นางสาว วรดา ผะก่าค าแหลง

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

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  :  05 ส านักบริหารงานกลาง
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หน้าชื่อ

6305240001 นางสาว ติณณ์ณนันท์ พิภูพัชญ์ชา

6305240002 นาย นรวิชญ์ ค าสิงห์

6305240003 นาย ธีรศักด์ิ ชูปัน

6305240004 นาย ติรยา ใจแก้ว

6305240005 นาย จิรายุ เชื้อสุข

6305240006 นางสาว กนกเพชร พิกุลศรี

6305240007 นางสาว พัชรียา สาหัส

6305240008 นาย กฤตพรต ศรีเจริญ

6305240009 นางสาว ปิยธิดา สนองค์

6305240010 นาย จักรกริช แก้วมา

6305240011 นาย สามารถ นามโสม

6305240012 นาย ศนุสิทธิ์ ทองแสง

6305240013 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ

6305240014 นางสาว อทิตติยา เมืองแสน

6305240015 นาย ปิยวัฒน์ มณีรัตน์

6305240016 นาย เมธาสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์

6305240017 นางสาว บุษยามาศ ค าลัยวงศ์

6305240018 นาย ภาสกรณ์ ประทุมพล

6305240019 นาย สุกฤต หนูชิต

6305240020 นางสาว พิชญานิน จันทร์เพชร์

6305240021 นางสาว ฤทัยภัค สกุลพราห์ม

6305240022 นาย ศตวรรษ ไชยมงค์

6305240023 นาย พิชัย ชื่นสุภัค

6305240024 นาย สกลรัชกร เหลืองอ่อน

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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6305240025 นางสาว สิวลี แจ้งอรุณ

6305240026 นาย สรรค์ จุฑามณีพงษ์

6305240027 นางสาว กาญจ์ภู ตฤษณาศานต์

6305240028 นาย ฉัตรมงคล หาญพละ

6305240029 นาย ศักดินา ผาริโน

6305240030 นาย พีรสิทธิ์ กองอินทร์

6305240031 นาย กิตติยะ รันทกิจ

6305240032 นางสาว กฤตยา เรืองฤทธิ์

6305240033 นาย ปัญญา ทิพย์รัตน์

6305240034 นางสาว ธัญทิพย์ หนักทอง

6305240035 นางสาว วรรณวณัช โนนสัง

6305240036 นางสาว นิลุบล แข็งแรง

6305240037 นางสาว นันทิวา จันทร์สุข

6305240038 ว่าที ่ร.ต.หญิง พิชญาภรณ์ โลหะพรม

6305240039 นางสาว วรุณยุพา ข้ามสาม

6305240040 นาย องอาจ ชัยขุนพล

6305240041 นาย สุรเดช กล่ินพยอม

6305240042 นางสาว สิริรัตน์ ศรีวิเชียร

6305240043 นาย ณัฎพล กุลสูตร

6305240044 นาย บุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์

6305240045 นาย อนุชิต ดาศรี

6305240046 ว่าทีร้่อยเอก พลภัทร เศษช่วย

6305240047 นางสาว สุภัทชา เอี่ยมแฝงกรุง

6305240048 นาย ชัยลา นันทะศรี

6305240049 นางสาว บุญยานุช พลอยท า

6305240050 นางสาว รัตนาพร ไทยเกิด

6305240051 นางสาว กรวิกา พวยอ้วน
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6305240052 นาย สุทธิพงษ์ รอดสิน

6305240053 นางสาว ชนิภรณ์ ศิริพันธุ์

6305240054 นางสาว ธนาภรณ์ ทองธรรม

6305240055 นางสาว สุปราณี กองทัพ

6305240056 นางสาว จิตติมา มุลตะกร

6305240057 นางสาว ณัฏฐ์ เขียนวิรหิรัญ

6305240058 นาย ชวการ แย้มโสภี

6305240059 นาย วัชรินทร์ แสงสกุล

6305240060 นาย ชนาธิป ฤกษ์เกษี

6305240061 นาย ชลธิศ ลือเดช

6305240062 นาย อภิสิทธิ์ แสงสว่าง

6305240063 นาย สิทธิพงษ์ พวงพยอม

6305240064 นาย หรุ่นสูงเนิน หรุ่นสูงเนิน

6305240065 นาย ธัญญ์พิศุทธิ์ กองโพธิ์

6305240066 ว่าทีร้่อยตรี ศรัญญู รัตนเตโช

6305240067 นาย ชาคริต สว่างศรี

6305240068 นาย วุฒิพงศ์ ขามธาตุ

6305240069 นาย ธีรพงษ์ เกตุลา

6305240070 นาย ณัฐพล วรรณาลัย

6305240071 นาย ถาวรรัตน์ พิทักษ์อัมพรกุล

6305240072 นาย ธนกฤต ตัณฑวณิช

6305240073 นางสาว ลักขิกา เจียวสว่าง

6305240074 นางสาว กฤษฎิม์ณี มงคล

6305240075 นาง ฐิติพร กุ้ยอ่อน

6305240076 นางสาว ชัชฐภรณ์ ต้ังอ่วม

6305240077 นาย ยุทธนา พิมเสน

6305240078 นาย ณัฐภูมินทร์ เขมะทัสสี
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6305240079 นาย จิรกิตต์ิ สกุลจร

6305240080 นางสาว เนตรชนา อ้นถาวร

6305240081 นาย สมศักด์ิ ตระกลศักดา

6305240082 นางสาว จันทิมา สิทธิ

6305240083 นางสาว ศุภรัตน์ ค าโสภา

6305240084 นาย ธนพล เสียงแจ้ว

6305240085 นางสาว มนัสธิดา จันทร์เล่ือน

6305240086 นาย ธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์

6305240087 ว่าทีร้่อยตรี ปรเมศร์ มณีฉาย

6305240088 นางสาว สุภาวดี โยธานันท์

6305240089 นาย ทิวทัศน์ นะระแสน

6305240090 ว่าที ่ร.ต. สุรวิทย์ คีรีวงษ์

6305240091 นาย เกรียงศักด์ิ นิช านาญ

6305240092 นางสาว ธันยธรณ์ สุวรรณหงษ์

6305240093 นางสาว ดุษฎี ทรทึก

6305240094 นาย นวรัตน์ สุขส าราญ

6305240095 นางสาว วรรนิสา วุฒิศักด์ิ

6305240096 นาย ธนพล บัวแย้ม

6305240097 นาย ฐิติวัฒน์ อิ่มแก้ว

6305240098 นางสาว สตรีรัตน์ ฤทธิช์าวนา

6305240099 นาย วชิระ กาลพัฒน์

6305240100 นาย กษิดิศ พรจิตศรัณย์

6305240101 นาย ชาติชาตรี แสวง

6305240102 นาย ศักด์ิณรงค์ นาครอด

6305240103 นางสาว ลภัสรดา ศิริไพบูลย์

6305240104 นางสาว อรทิวา คงศักด์ิ

6305240105 นางสาว กาญจนา ค าหนู
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6305240106 นางสาว ตรีประดับ เจแสง

6305240107 นางสาว วีรนันท์ พงศ์วราพัทธ์

6305240108 นาย เอกชัย ทองปอน

6305240109 นางสาว พิราภรณ์ ทองมา

6305240110 นางสาว เวธกา อยู่ส าลี

6305240111 นาย เอกชัย อุทัยโรจนรัตน์

6305240112 นางสาว นพวรรณ ดังพิมาย

6305240113 นาย เจนวิชญ์ เบญจพงศ์

6305240114 นาย กัณฑ์พัฒน์ ถิ่นผาสุวรรณ

6305240115 นาย อดิเทพ เทพพิทักษ์

6305240116 นางสาว ปริฉัตร แก้วชลคราม

6305240117 นางสาว ประภาพรรณ เผ่าพันธุ์

6305240118 นาย อลงกรณ์ เอี่ยมสุดเเสง

6305240119 นางสาว รัตน์วดี เชื้อข า

6305240120 นาย ณัฎฐพงษ์ สอาดศรี

6305240121 นาย ปิยะโชติ วัชระสุภัทร

6305240122 นาย ธัชกรณ์ ตะโกมา

6305240123 นาย วสันต์ สักการเวช

6305240124 นางสาว สรินทิพย์ ช านาญโพธิ์

6305240125 นาย จีระศักด์ิ ปากหวาน

6305240126 นาย พัฒนาสิทธิ์ อรุณศิริภูมิ

6305240127 นางสาว สุประภาดา แสนสุข

6305240128 นางสาว กาญจนาพร ทองวิเศษ

6305240129 นาย ชัยวัฒน์ เทีย่งจิต

6305240130 นางสาว โนร์อาซือมะ ดอเลาะ

6305240131 นาย พงศ์คณิน จิรขจรชัย

6305240132 นาย ณัฐพงษ์ จ่อแก้ว



 05 สบก. - 24 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ / 7

หน่วยงาน  :  05 ส านักบริหารงานกลาง

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  189  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6305240133 นาย ภูมิรพี สืบวงษ์รอด

6305240134 นาย ณัฐชวิศ ไทยเจริญศรีสุข

6305240135 นางสาว พราวพิชชา นุชนา

6305240136 นางสาว ศศิภา ตรงต่อมิตร

6305240137 นางสาว สาธิตา จันทร์ลือ

6305240138 นางสาว สุวิมล แดงจิ๋ว

6305240139 นาย ณัฐวุฒิ สุนทอง

6305240140 นาย ชานนท์ ลัมยศ

6305240141 นาย อรรคชัย เทศมี

6305240142 นาย ธนภัทร ทัพหน้า

6305240143 นางสาว วรัญญา สกุลรัง

6305240144 นางสาว ทิพย์สุดา สารสิทธิ์

6305240145 นางสาว นุชฐกาญต์ แสงสร้อย

6305240146 นาย ฉัตรปกรณ์  ุถนอมรัตน์

6305240147 นางสาว วรรณภา ยะแก้ว

6305240148 นาย ศิวนนท์ ตันสิน

6305240149 นาย ศุภกิจ พงษ์เนตร

6305240150 นาย นลธวัช พิบูลย์วัฒนวงษ์

6305240151 นาย รัฐพล นนทพจน์

6305240152 นาย ปฐวี แสงศรี

6305240153 นาย ไพศาล หลังปูเต๊ะ

6305240154 นาย พชร ชอบเสียง

6305240155 นาย ภานุพงษ์ สืบศรี

6305240156 นางสาว ขวัญชนก ผสารพันธ์

6305240157 นาย เอกศักด์ิ คมคาย

6305240158 นาย รัตนชัย อยู่เรือง

6305240159 นาย ธรณินทร์ ดวงสินธ์
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6305240160 นางสาว วณิดา อ่ าคล้อย

6305240161 นาย อติรุจ ค าวัง

6305240162 นาย ช านาญวิทย์ ค านวนศักด์ิ

6305240163 นางสาว ประภาวรรณ เล้ียงหล่ า

6305240164 นางสาว นารีรัตน์ แขกรัมย์

6305240165 นางสาว ไหมจรีย์ หาบหา

6305240166 นาย กรปณต สังข์เพิม่

6305240167 นางสาว เมนัสนันท์ เวชขลัง

6305240168 นางสาว ศุภการณ์ ไตรเมศ

6305240169 นาย พีระพงษ์ ดิฐปภากร

6305240170 นาย สุรชัย เดชมี

6305240171 นางสาว ศิริลักษณ์ สอนจันทร์

6305240172 นาย นฤพนธ์ พิสุทธิ์

6305240173 นางสาว ปาวีณา พุทธอินทร์

6305240174 นางสาว พณิชา ตุ่นอยู่

6305240175 นาย พล รัตนะ

6305240176 นาย วรทัต เปียสวน

6305240177 นางสาว รักชนก ทองหยู

6305240178 ว่าทีร่.ต. ณภัทร คงสืบ

6305240179 นางสาว กมลวรรณ ไชยยืน

6305240180 นางสาว อัจฉรา สว่างแผ้ว

6305240181 นางสาว นรินทร แขกกาฬ

6305240182 นาย พงศกร ส านักพงษ์

6305240183 นางสาว ทิพวัลย์ อาจหาญ

6305240184 นางสาว ชลธิชา พินิจ

6305240185 นางสาว อัญชลี หงส์ธ ารง

6305240186 นาย ภคภูมิ อันอ่อน



 05 สบก. - 24 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ / 9

หน่วยงาน  :  05 ส านักบริหารงานกลาง

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  189  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6305240187 นาย วิทวัส วรหาญ

6305240188 นางสาว ดวงกมล กองธรรม

6305240189 นาย พนม สายวิเศษ

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



 06 สผส. - 24 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ / 10

หน่วยงาน  :  06 ส านักแผนงานและสารสนเทศ

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  17  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6306240001 นาย กนกพล ไชยจรัส

6306240002 นางสาว สุธาสินี จินุศร

6306240003 นางสาว ณัฐภรณ์ อุ่นเพ็ญ

6306240004 นาย แสงชัย อนุสุนัย

6306240005 นาย กิตติพงศ์ ด าน้อย

6306240006 ว่าทีร้่อยตรี ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

6306240007 นาย กานตพงศ์ อาจองกุล

6306240008 นาย ปัญจพล ระน้อย

6306240009 นาย ณัฐพงษ์ ประกังเว

6306240010 นาย ภัทรายุส ธรรมโคตร

6306240011 นาย อนุชา คัทธจันทร์

6306240012 นาย ณัฐวุฒิ พระสุรัตน์

6306240013 นาย กิตติภูมิ สายโส

6306240014 นางสาว อรพรรณ จันทรฉาย

6306240015 นางสาว วันมณี สุวรรณ์ทา

6306240016 นาย วีรยุทธ สันติ

6306240017 นางสาว อาลีตา ยูโซ๊ะ

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 08 สฟอ. - 24 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ / 11

หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  39  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308240001 นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง

6308240002 นางสาว กัญญาภัทร สมร่าง

6308240003 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กุลิสรา โกลากุล

6308240004 นางสาว ณัฐฐณิฏ ทรัพย์คูณสุข

6308240005 นาย อรรถชัย บุตรกุล

6308240006 นางสาว กรองแก้ว ต้ังปรัชญากูล

6308240007 นาย ภาคภูมิ บัวตูม

6308240008 นาย ทศพล สันเต๊ะ

6308240009 นาย สมชาย โตตาบ

6308240010 นางสาว สุปรีญา เลิศปาน

6308240011 นาย อ าพล ชัยยา

6308240012 นาย ประวุฒิ ทัศบุตร

6308240013 นาย อาทิตย์ ใจทัด

6308240014 นาย พิศาล ประสันสอย

6308240015 นาย วัชรินทร์ โสภาพ

6308240016 นาย สหพล โยธาเสน

6308240017 นาย ทศพล อุทธจันทร์

6308240018 นาย ภูมิเดช จันทรดี

6308240019 นางสาว ศุภศิริ พันธ์พิทักษ์

6308240020 นาย ณัฐวุฒิ โปร่งใจ

6308240021 นางสาว ฐิติมา ชนะชัยธนกุล

6308240022 นางสาว เกสร เดชอุดม

6308240023 นาย วุฒิชัย พานทอง

6308240024 นางสาว อภิณัฐชญา ทองมา

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  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  39  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6308240025 นาย ณัฐตชานนท์ มุขแจ้ง

6308240026 นาย รชานนท์ มะมิน

6308240027 นาย ไตรเทพ ไตรทิพย์

6308240028 นาย พนมศักด์ิ มีมานะ

6308240029 นางสาว เบญจมาศ ไทยเจริญ

6308240030 นาย ทศวรรษ โตทรงศักด์ิ

6308240031 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ

6308240032 นาย ยุรพันธ์ ประพิมพ์พันธ์

6308240033 นาย เอกชัย นรฤทธิ์

6308240034 นาย ทศพร เชื้อต่าย

6308240035 นาย พัฒนพงษ์ คิดชนะ

6308240036 นาย วรายุทธ เขียวยศ

6308240037 นาย ธีระพงษ์ สุกใส

6308240038 นางสาว พนิดา นาคช านาญ

6308240039 นางสาว ชิดชนก สงนอก

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



 09 สวจ. - 24 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ / 13

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  :  21  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6309240001 นาย ปรีชา แสงค า

6309240002 นางสาว จิตตวิสุทธิ์ คงทิม

6309240003 นางสาว นิตยา ลามี

6309240004 นาย กาญจนพงศ์ สหกิจวัฒนา

6309240005 นาย นที จูไธสง

6309240006 นาย ภาสุวุฒิ จุณณะปิยะ

6309240007 นาย เอกนิก ปานสังข์

6309240008 นางสาว แพรวพลอย ทองการ

6309240009 นางสาว ประกายทิพย์ เกิดสุข

6309240010 นาย พิษณุพงศ์ บุญตันบุตร

6309240011 นางสาว จริญพร จันดาศักด์ิ

6309240012 ว่าที ่ร.ต. ศักดา อินทปัญญา

6309240013 นางสาว ศิริขวัญ นิลมาตย์

6309240014 นาย ศิริพงศ์ เข็มหนู

6309240015 นาย สุเชาว์ เผ่าลิต

6309240016 นาย วุฒิชัย ยอดนครจง

6309240017 นาย วรภพ ประสมทรัพย์

6309240018 นาย ฤทธิรงณ์ อินทรารักษ์ธานี

6309240019 นาย สุริยา ศาลา

6309240020 นาย สรวิชญ์ ค าชู

6309240021 นางสาว ลัดดา มีกล่ า

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ


