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หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  25 วิศวกรโยธา จ านวน  :  46  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308250001 นาย ธนชาต ไชยโส

6308250002 นาย นิรันดร์ ทองขาว

6308250003 นาย วรพงษ์ พิมลนอก

6308250004 นางสาว ณัชชา กันไชย

6308250005 นาย ธิติพันธุ์ อุ่นเรือน

6308250006 นาย อภิวิชญ์ เส้นเศษ

6308250007 นาย จรัสพงษ์ ภูท่อง

6308250008 นาย อภินันท์ คงเทศ

6308250009 นาย ศราวุธ ศรีทองข า

6308250010 นาย อรรถพล วงชารี

6308250011 นาย พีรพงษ์ แย้มประยูร

6308250012 นาย ธเชนทร์ ชัยวรรณ

6308250013 นางสาว บัณฑิตา ยาลังสี

6308250014 นาย พชธกร ท ามาตา

6308250015 นาย วรวิช อสงไขย

6308250016 นาย ประณต จ้อยนิล

6308250017 นางสาว วิจิตรา ป้องขันธ์

6308250018 นาย ชัยยา ยิ้มเสง่ียม

6308250019 นางสาว พิชญา แก้วกุย

6308250020 นาย วุฒิชัย บุญเถื่อน

6308250021 นาย ภูชิสส์ วัชรสินธุ์

6308250022 นางสาว ดวงกมล เกษธรรม

6308250023 นาย สรศักย์ รัศมี

6308250024 นางสาว นวพรรษ ปัน้รัตน์

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

6308250025 นาย สุริยา หมื่นแพน

6308250026 นาย ทัฬหพล จันทร์อ่อน

6308250027 นาย พงศกร อ่อนละมุน

6308250028 นางสาว หิรัญญิกา เสนค า

6308250029 นาย ชาญชีวิน ว่าชื่น

6308250030 นาย ธนบรรณ วรรณโกฎิ

6308250031 นาย ประกายเพชร ภาวะรัตน์

6308250032 นาย สุธางค์ โพธิห์ิรัญ

6308250033 นาย คุณากร อุปเถย์

6308250034 นาย พิชาพัฒน์ ชูนาค

6308250035 นาย สรทัศน์ สาใจ

6308250036 นาย ธีรชาติ พูนผล

6308250037 นาย ธนกร จันทร์เดิม

6308250038 นาย ภูริภพ อินทกาญจน์

6308250039 นาย กิตติพันธ์ ศิรโรจนานนท์

6308250040 นาย รวี เดสูงเนิน

6308250041 นางสาว วรวรรณ วงษ์ญาติ

6308250042 นาย ศิษฏ์ อินจีน

6308250043 นางสาว อภิญญา ชูกรณ์

6308250044 นาย วีรยุทธ จันทรประเสริฐ

6308250045 นาย อ านาจ พูลแก้ว

6308250046 นาย พงศ์พล สุขโข

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



 12 สอช. - 25 วศิวกรโยธา / 3

หน่วยงาน  :  12 ส านักอุทยานแห่งชาติ

ต าแหน่ง  :  25 วิศวกรโยธา จ านวน  :  9  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6312250001 นาย พัฒนรากร จันทบุรี

6312250002 นาย ภาสวิชญ์ บุญญาวินิจ ภาสวิชญ์ บุญญาวินิจ

6312250003 นางสาว ศศิธร ใสสุข

6312250004 นาย ศาสนะ เศษแสงศรี

6312250005 นางสาว ควีนนยา กิตติเวชวรกุล

6312250006 นาย เกรียงไกร ยงยศรุ่งเรือง

6312250007 นาย ยศกร ชลรัตน

6312250008 นาย อิงครัต จูมะ

6312250009 นาย ป้องชาติ รักษาพล

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ


