
 03 กนต. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 1

หน่วยงาน  :  03 กองนิตกิาร

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  6  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6303010001 นางสาว ทิพวรรณ นาควิสูตร

6303010002 นางสาว ศุภาพิชญ์ เบ้าพิมพา

6303010003 นางสาว สุภรพิศ ไชยรัตน์

6303010004 นาย ศุภกร เพชรล้้า

6303010005 นาย อนุชา เอี่ยมสะอาด

6303010006 นาย พีรพงศ์ เฝือคง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 05 สบก. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 2

หน่วยงาน  :  05 ส านักบริหารงานกลาง

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  54  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6305010001 นาย นพคุณ เหมราช

6305010002 นางสาว แพรพลอย สีหะปัญโย

6305010003 นางสาว อารีรัตน์ คล่ีสุวรรณ

6305010004 นางสาว วิภาดา บุญซ้าย

6305010005 นาง สาวิตรี มุ่งผันกลาง

6305010006 นางสาว จุธาวรรณ จันทร์บุญเรือง

6305010007 นางสาว วราภรณ์ บุษบิน

6305010008 นางสาว ขนิษฐา แจ้งชูศักด์ิ

6305010009 นาย กฤษฎากานต์ ศรีทอง

6305010010 นาย กฤษดากรณ์ ภูม่ะณี

6305010011 นาย ภมร นิยมชัย

6305010012 นางสาว อรุณี ลายแพ่ง

6305010013 นาย เอกลักษณ์ นนทะการ

6305010014 นาย พิเชษฐ์ ชาญวิชิต

6305010015 นาย ชัยยา มินกระโทก

6305010016 นาย ถาวรพล จันทนภุมมะ

6305010017 นางสาว คฬาณา ภูวิจารย์

6305010018 นาย พีรชัย วัชรินทร์พิทักษ์

6305010019 นางสาว นารีรัตน์ เนียมปูน

6305010020 นาย วัชระ น่านมูล

6305010021 นาย กิจนพ รัชตนิภัทร์

6305010022 นางสาว อรวรรณ หมุนหวาน

6305010023 นางสาว ชญาณี บุญจูง

6305010024 นางสาว จีราวรรณ นิลมูล

6305010025 นางสาว กัญญภา ชื่นชอบ

6305010026 นางสาว เสาวลักษณ์ นุยอนรัมย์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 05 สบก. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 3

หน่วยงาน  :  05 ส านักบริหารงานกลาง

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  54  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6305010027 นางสาว กาญภิรมย์ ยืนยาว

6305010028 นางสาว จิรัชยา เกษหญีต

6305010029 นางสาว บุษกร ณ ล้าพูน

6305010030 นางสาว ยิ่งพรรณ ณ ล้าพูน

6305010031 นางสาว สิราวรรณ คงกะพันธุ์

6305010032 นางสาว ภัทราภรณ์ คงกะพันธุ์

6305010033 นาย กันต์พงศ์ พ่อค้า

6305010034 นางสาว วรรลี ทาสวัสด์ิ

6305010035 นางสาว ศุภานัน ในทอง

6305010036 นาย ธนภัทร พรหมสวัสด์ิ

6305010037 นาย วิชญ์พล ดงแดง

6305010038 นางสาว ศุภกร มอบโคสุวรรณ

6305010039 นางสาว จารุวรรณ หิรัญ

6305010040 นางสาว สิวารักษ์ ช่วยแก้ว

6305010041 นางสาว สุทธามาศ เหลืองสีนาค

6305010042 นางสาว ศรัญญา สง่าวงค์

6305010043 นาย ชาญวิทย์ จิตร์ชื้น

6305010044 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคจู

6305010045 นางสาว วรัชยา ดาศรี

6305010046 นางสาว ศิริพร มุ่งหมาย

6305010047 นางสาว วิภาวดี มาศวิเชียร

6305010048 นาย นพดล บุญสวน

6305010049 นางสาว วิมุตตา นิลบุศย์

6305010050 นางสาว พิมพิลาไร ปองไป

6305010051 นาย พุฒิพงศ์ สุขดาษ

6305010052 นาย ธีระ พงค์จีน

6305010053 นางสาว สุขใจ นวลปลอด

6305010054 นางสาว หนึ่งหทัย บุญมี

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



 07 สปฟ. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 4

หน่วยงาน  :  07 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  17  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6307010001 นางสาว กรภัทร์ พรรณโรจน์

6307010002 นางสาว สุภาวดี มากเพชร์

6307010003 นางสาว ภัควลัญชญ์ อ่า้ปัน้

6307010004 นางสาว อันธิกา แช่มเมืองปัก

6307010005 นางสาว ปิยพร ภักพวง

6307010006 นางสาว ลักขณา แง้พรหม

6307010007 นางสาว ฉัตรฑริกา แก้วแจ่ม

6307010008 นาย วัชรสิงห์ พุม่โพธิ์

6307010009 นางสาว พิกุลแก้ว น้อยโนนทอง

6307010010 นางสาว แคสตะวัน สีด้า

6307010011 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์ต้ัง

6307010012 นาย ศุภฤกษ์ ศรชัย

6307010013 นาย อานันท์ แก้วกาญจน์

6307010014 นางสาว สุธิดา พาทัน

6307010015 นางสาว ชัญญา แก้ววิวรรณ์

6307010016 นางสาว ศุภยา กิติค้า

6307010017 นางสาว วนารักษ์ นาคบรรพ์

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 08 สฟอ. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 5

หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  21  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308010001 นาง มนสิชา ปะตังพะลัง

6308010002 นางสาว สุรีย์มาศ ดึกสูงเนิน

6308010003 นางสาว นงลักษณ์ โถตันค้า

6308010004 นาย ภัทรพล รุ่งฤทัยรัตน์

6308010005 นางสาว เอรียา อัครเดชกุล

6308010006 นางสาว ทิพพวรรน์ แก้วลอยฟ้า

6308010007 นาย ธนกฤต ค้าก้าไร

6308010008 นางสาว วิชุดา อนุสรณ์ค้านึง

6308010009 นางสาว กาญจนา จันทร์อุดร

6308010010 นาง ฐิติมา พิกุลขาว

6308010011 นางสาว นิตินันท์ เพ็ชรรัตน์

6308010012 นาย ปรัชญาทิตย์ ไกรกล่ิน

6308010013 นางสาว รวีรัตน์ สงวนพันธุ์

6308010014 นาย ภูวนนท์ กร้่าน้อย

6308010015 นาย สหรัฐ คุณราช

6308010016 นางสาว อรนุช สนธิเพ็ชร

6308010017 นางสาว สุธิตา อิ่มชื่นศรี

6308010018 นางสาว กนกพร ศีราวงค์

6308010019 นางสาว บุษกร พรมเมตตา

6308010020 นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรคง

6308010021 นางสาว อัญชลี ภูบ่้าเพ็ญ

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 10 สตน. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 6

หน่วยงาน  :  10 ส านักอนุรักษ์และจัดการตน้น้ า

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  21  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6310010001 ว่าที ่ร.ต.หญิง อรพิมล ยังคง

6310010002 นาย ศศิธร เผือกผ่อง

6310010003 นางสาว พันธ์ฤดี โคตรแสง

6310010004 นางสาว กิ่งกาญจน์ จันทร์แสงทอง

6310010005 นางสาว ณัฐมน โด่งดัง

6310010006 นางสาว นภสร พนมเขตต์

6310010007 นาย จิณณธรรม ทวีวิวัฒน์วงศ์

6310010008 นางสาว ธนธรน์ ปังค้า

6310010009 นางสาว กฤษณา พะพิยุทธิ์

6310010010 นางสาว ธนภรณ์ เสริมจบก

6310010011 นางสาว ธัญชนก ภูผ่านแก้ว

6310010012 นาย เทิดศักด์ิ ค้าคูเมือง

6310010013 นาย ธีระพล วรรณสาร

6310010014 นางสาว วรรณี เกิดสติ

6310010015 นางสาว พรพิมล สิทธิด้ารงค์

6310010016 นาย ศุวิล จันธิวงค์

6310010017 นางสาว ณัฐพร คงบังคับ

6310010018 นางสาว ณัฏฐกาญจน์ ดีวงษา

6310010019 นาย ษมากร ตะราษี

6310010020 นางสาว วราลี ธะนู

6310010021 นางสาว ธนิตา วงษ์เด่น

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 12 สอช. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 7

หน่วยงาน  :  12 ส านักอุทยานแห่งชาติ

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  105  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6312010001 นางสาว สุไรคอ อาด้า

6312010002 นาย ทักษพล แข็งขัน

6312010003 นางสาว ศิรินาถ ศรีดอนไผ่

6312010004 นางสาว กมลฉัตร เสนีวงศ์ณอยุธยา

6312010005 นางสาว กนกวรรณ ครุฑจับนาค

6312010006 นางสาว วรรลญา เด่นมาลัย

6312010007 นางสาว ณิชานันท์ บรรจง

6312010008 นาย อิศราวุธ สายมาศ

6312010009 นางสาว ชญานิน มาปินตา

6312010010 นางสาว จุฬาลักษณ์ พุม่เกตุ จุฬาลักษณ์ พุม่เกตุ

6312010011 นาง ณัฐยา ค้าผาย

6312010012 นางสาว กาญจนา อัตสิทธิ์

6312010013 นาง พิชญาณี ศรีชัย

6312010014 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา

6312010015 นางสาว ธิติสุดา กันทะเวท

6312010016 นางสาว วราพร ทุมฝ้าย

6312010017 นาง ลักษมี โกจนาทวงศ์ศา

6312010018 นางสาว เบญจวรรณ ขัดศิริ

6312010019 นางสาว ธศวรรณ มีสุวรรณ์

6312010020 นางสาว จิรัชญา ศิริบูรณะกูล

6312010021 นางสาว กรรณิกา เจนการ

6312010022 นางสาว กนิษฐา ทะวะรีย์

6312010023 นางสาว ศวิตา แก้วจินดา

6312010024 นางสาว แสงเดือน แสนฟ้าง้า

6312010025 นางสาว พัชราภรณ์ ขัวอั้ว

6312010026 นางสาว ธมนวรรณ เดชอุปการ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 12 สอช. - 01 เจ้าหน้าที่ธรุการ / 8

หน่วยงาน  :  12 ส านักอุทยานแห่งชาติ

ต าแหน่ง  :  01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน  :  105  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6312010027 นางสาว ณัฐนันท์ มณฑาทิพย์

6312010028 นางสาว วรารัตน์ ปุราชะธัมมัง

6312010029 นางสาว เพชรจิรา อินรัสพงษ์

6312010030 นาย เจษฎา ก้อนแก้ว

6312010031 นางสาว ณัฐธิดา บุญสกุลฤทธิ์

6312010032 นางสาว ศิริยา ไชยะบุตร

6312010033 นางสาว ชนัญชิดา หวายสันเทียะ

6312010034 นางสาว นุจรี ม่วงทวี

6312010035 นาย ปกาสิต สายวิจิตร

6312010036 นาย สรพจน์ เสาว์โอรส

6312010037 นางสาว สิรินันท์ สุวรรณคช

6312010038 นางสาว นฤภร นวนมิตร

6312010039 นางสาว มยุรี มะโนมูล

6312010040 นางสาว ณัฐธิณี โลหะ

6312010041 นางสาว ชาลิณี มะเปีย่ม

6312010042 นาย นฤเบศน์ ประชากูล

6312010043 นางสาว ประภาพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

6312010044 นาย นฤพณ นพฤทธิ์

6312010045 นางสาว ชยานิศ สมใจ

6312010046 นางสาว วรณัน จ้าปาค้า

6312010047 นางสาว ณัฐชา จันทร์เพ็ง

6312010048 นางสาว อาทิตยา สาลีงาม

6312010049 นางสาว ศุภรัตน์ คงเซ็น

6312010050 นางสาว กัลยาณี ชัยค้า

6312010051 นาย สันติพงศ์ สายนต์

6312010052 นางสาว พจณิชา ขันธรักษ์

6312010053 นาย ศราวุธ ชาวบางยี่ขัน

6312010054 นางสาว สุมิตรา สันติวิภารัตน์

6312010055 นางสาว ณัฏฐนันท์ ทิพยานนท์
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6312010056 นาย ทนุ แซ่ต้ัน

6312010057 นางสาว เบญจมาศ คงสงค์

6312010058 นางสาว สุพาภรณ์ กองแก้ว

6312010059 นางสาว ธนัชพร  แสนปันเจียง

6312010060 นาย พีรวุฒิ ต้ังเกื้อมิตร

6312010061 นางสาว นิลาวัลย์ วณิชยาพณิชย์

6312010062 นางสาว จรียา ค้าแก้ว

6312010063 นางสาว จิราภรณ์ ข้าโสภา

6312010064 นางสาว กิติญา ฝ่ังทะเล

6312010065 นาย พีระพล พรมมี

6312010066 นางสาว ภควลัญช์ จิตหาญ

6312010067 นาย กฤษณะ มีมานะ

6312010068 นางสาว สุธิมา เปรมมุณี

6312010069 นางสาว นิชานันท์ แก่นจรรยา

6312010070 นาย ณภัทร เพ็ชรรักษ์

6312010071 นางสาว วิยะดา ชูศรี

6312010072 นาย ยาหมาด เจ๊ะแอ

6312010073 นางสาว ณัฐนิชา อินธะรัตน์

6312010074 นางสาว รัตติ สีหาบุตโต

6312010075 นาย จุมพล เหลืองเอี่ยม

6312010076 นางสาว ณัฐธิดา ปัญญาช่วย

6312010077 นางสาว วิรัญญา สายแสน

6312010078 นาย วีรวุฒิ ศรีฮาด

6312010079 นาย ปณิธาณ โยธาไพร

6312010080 นางสาว สุกัญญา ศรีพิมพา

6312010081 นางสาว วิลาสินี บัวจันทร์

6312010082 นาย นาย กิตติ ดวงจินดา

6312010083 นางสาว ปัณณภัสร์ ผมทอง

6312010084 นาย สมาน ทวีธรรมการ
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6312010085 นางสาว จิดาภา จาดโต

6312010086 นางสาว อารีรัตน์ ธรรมแก้ว

6312010087 นางสาว ธัญนันท์ ทองฉาย

6312010088 นางสาว สุภัสสร อินยัง

6312010089 นางสาว ชนิตา เซ็นติมา

6312010090 นางสาว สุพรรษา ไตรเมศ

6312010091 นางสาว ธารารัตน์ ชัยทิพย์

6312010092 นางสาว สุเมษา อู่คงคา

6312010093 นางสาว อภัสสร พูลศักด์ิ

6312010094 นางสาว สุวิมล หมีนาค

6312010095 นางสาว ปิยะวงษ์ ชานกัน

6312010096 นางสาว อุไรวรรณ เคราะห์ดี

6312010097 นาย ธนภัส เมืองไพศาล

6312010098 นางสาว ชฏารัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล

6312010099 นางสาว ชนิดา เพ็ชรจ้านงค์

6312010100 นางสาว อรวรรณ จิตรร้าพัน

6312010101 นางสาว วิลาวัลย์ ใจมูล

6312010102 นางสาว ทัศนีย์ หอมกอ

6312010103 นางสาว ณัฐธิดา ขลิบตรีแก้ว

6312010104 นางสาว อมรพรรณ บุญพา

6312010105 นางสาว จันทกานต์ หนุดทอง
 ---------------------------------------------


