
 01 กพร. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 1

หน่วยงาน  :  01 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  0  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

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

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 02 กตน. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 2

หน่วยงาน  :  02 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  2  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6302020001 นางสาว เบญจวรรณ หล้าธรรม

6302020002 นางสาว สุกัญญา คํามอญ

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 03 กนต. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 3

หน่วยงาน  :  03 กองนิตกิาร

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  1  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6303020001 นาย คณาธิป คําแดง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 04 กคส. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 4

หน่วยงาน  :  04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  3  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6304020001 นางสาว วลัยลักษณ์ เดชรักษา

6304020002 นางสาว เปมิกา โชติถิรวดี

6304020003 นางสาว พรพิมล แซ่เล้า

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 05 สบก. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 5

หน่วยงาน  :  05 ส านักบริหารงานกลาง

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  20  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6305020001 นางสาว แก้วตา ฤทธิโรจน์

6305020002 นางสาว วันวลิน สุวรรณรัตน์

6305020003 นางสาว จิราภรณ์ แซ่อิ๋ว

6305020004 นางสาว บัณฑิตา เจียมสมบุญ

6305020005 นางสาว กาญจนา ภูผิวผา

6305020006 นางสาว ณัฐวดี คุ้มพูล

6305020007 นางสาว นภาพร แก้วศรี

6305020008 นางสาว พิมศิริ หนึ่งชนะ

6305020009 นางสาว ปฏิมา มาน้อย

6305020010 นางสาว ศิวาพร กรอบเพ็ชร

6305020011 นางสาว พรพรหม บัวคล้อย

6305020012 นาย ศุภกิจ แก้วคูณเมือง

6305020013 นางสาว กมลชนก เจียมคลัง

6305020014 นางสาว พนิดา ภูมิแสนโคตร

6305020015 นางสาว พิชชาพร สังขชาติ

6305020016 นางสาว ณัฐญา ศรีเสริม

6305020017 นางสาว พิมพ์ณฎา แก้วพฤกษ์

6305020018 นางสาว สุภาพร สิงหา

6305020019 นางสาว เบ็ญจวรรณ บุญสายบัว

6305020020 นางสาว สุภาวดี เต็งกลาง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 07 สปฟ. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 6

หน่วยงาน  :  07 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  6  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6307020001 นางสาว สร้อยสุดา บุญเลิศ

6307020002 นางสาว นันทิยา อังค์ยศ

6307020003 นางสาว ศศิขัณฑ์ คล้ายสุบรรณ

6307020004 นาย วรชิต นิลพันธ์

6307020005 นางสาว พิชามญชุ์ เขมพงศ์วรางกุล

6307020006 นางสาว ศิริประภา แสงเพชร

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 08 สฟอ. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 7

หน่วยงาน  :  08 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  4  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6308020001 นางสาว ณิศาลักษณ์ ว่องประเสริฐ

6308020002 นางสาว นิตยา สมงาม

6308020003 นาย ศัศยา เขื่อนเพ็ชร

6308020004 นางสาว พัชราภา คําภูเวียง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 09 สวจ. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 8

หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  14  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6309020001 นาย สถาปัตย ถาวรผล

6309020002 นางสาว ฐิติกาญจน์ อ้วนเส้ง

6309020003 นางสาว นลพรรณ บุญเล็ก

6309020004 นางสาว พิมพ์ชนก บุญพิทักษ์

6309020005 นางสาว กัญญาณัฐ ปัญญาเหมือง

6309020006 นางสาว รดา สุขยฤกษ์

6309020007 นางสาว ชนัญชิดา สังข์ดวง

6309020008 นางสาว วนิดา อ่อนศรีแก้ว

6309020009 นางสาว วรัทยา ม้วนทอง

6309020010 นางสาว วาสนา ม้วนทอง

6309020011 นางสาว วัชรี กุดแก้ว

6309020012 นางสาว ญาณิศา สุขสม

6309020013 นางสาว จุฑามณี โพธิมะ

6309020014 นางสาว พัชชรี ทาประจง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 11 สอป. - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 9

หน่วยงาน  :  11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  2  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6311020001 นางสาว มณฑกานต์ ชาติเกิด

6311020002 นาย เจษฎา หนองคาย

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 15 สบอ.2 - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 10

หน่วยงาน  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  23  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6315020001 นางสาว กาญจนา บัวแพร

6315020002 นางสาว เกษณี สูตรสุข

6315020003 นางสาว ตรงศรม์ กิจเจริญ

6315020004 นาย บุญหนา โสดากุล

6315020005 นาง กัลยาภัสร์ เทีย่งแท้ชัยภัทร์

6315020006 นางสาว จิราภรณ์ ผาจันยอ

6315020007 นางสาว รุจิรา ชิตวงษ์

6315020008 นางสาว กัญญาพัชร อวนมิน

6315020009 นางสาว กมลชนก นาคทรัพย์

6315020010 นางสาว สุดารัตน์ สายแวว

6315020011 นางสาว ขวัญกนก เอื้อเฟือ้พันธุ์

6315020012 นางสาว รุจิราพร แก้วกัณหา

6315020013 นางสาว จุฑามาศ สว่างภพ

6315020014 นางสาว ณัฏฐธิดา สุริยันต์

6315020015 ว่าที ่ร.ต.หญิง กาญจนา ทองทิน

6315020016 นางสาว ภัทรพร เพชรโยธา

6315020017 นางสาว ฐานมาศ ปักษธรสันติ

6315020018 นางสาว สมรศรี พุทธรักษ์

6315020019 นางสาว เสาวลักษณ์ กวดขัน

6315020020 นางสาว สุดารัตน์ เอียดสกุล

6315020021 นางสาว จินตนา โสภะบุญ

6315020022 นางสาว ญามิกา หล้าพรหม

6315020023 นางสาว นวรัตน์ เทวยุุรัง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 25 สบอ.10 - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 11

หน่วยงาน  :  25 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่10 (อุดรธานี)

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  32  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6325020001 นางสาว ชลดา ราชคํา

6325020002 ว่าที ่ร.ต.หญิง จุฑามาส เรืองเจริญ

6325020003 นางสาว ศศิลดา โพธิรัตน์

6325020004 นางสาว อัจฉราภรณ์ วณิชกิจพงศ์

6325020005 นางสาว ชลลดา ทนทาน

6325020006 นางสาว ศิรดา วรรณกาล

6325020007 นางสาว นางสาวไพรินทร์ วงค์สีชา

6325020008 นาย อนุชา นามวิเศษ

6325020009 นางสาว สุชาวดี จูมวันทา

6325020010 นางสาว วัลนิภา สระแก้ว

6325020011 นางสาว วิภาดา กะวน

6325020012 นาง พัชรินทร์ สิงห์ทองลา

6325020013 นางสาว ลลิตา กันยานุช

6325020014 นางสาว สุภาพร พลลาภ

6325020015 นางสาว เกศรินทร์ เชื้อไชย

6325020016 นางสาว ภัทรพร พัฒนะสาร

6325020017 นางสาว สุธิดา ราศรีจันทร์

6325020018 นางสาว กรกนก นิตยพัฒน์

6325020019 นางสาว สุภาพร ดอนหล้า

6325020020 นางสาว จิตรารัตน์ วาโยพัฒนา

6325020021 นางสาว เรณู ศรีสิงห์

6325020022 นางสาว ศุภกานต์ วงษ์ละคร

6325020023 นางสาว รัชดาพร พลกล้า

6325020024 นางสาว วรรณพร สุขหนา

6325020025 นาย ภาคภูมิ ทองสุทธิ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 25 สบอ.10 - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 12

หน่วยงาน  :  25 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่10 (อุดรธานี)

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  32  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6325020026 นางสาว มลธิดา หลานวงษ์

6325020027 นางสาว สุพาวดี พานกระดึง

6325020028 นางสาว รัศมี ไชยพิเดช

6325020029 นาย ภควัต นาคม

6325020030 นางสาว มะลิวรรณ์ ทรงหอม

6325020031 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุดสนอง

6325020032 นางสาว นิภาวรรณ จันทร์เหลือง

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



 29 สบอ.13 สาขาลําปาง - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 13

หน่วยงาน  :  29 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่13 สาขาล าปาง

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  42  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6329020001 นาง บัณฑิตา ชุ่มเชื้อ

6329020002 นางสาว วิภาพร โพหนี่

6329020003 นางสาว ธัญญลักษณ์ กวางร้อง

6329020004 นางสาว อลิสา สุทน

6329020005 นางสาว นงลักษณ์ ปวงคําป้อ

6329020006 นางสาว พัชรีภรณ์ ต่ออินทร์

6329020007 นางสาว พิมพ์ผกา จิตตะคํา

6329020008 นางสาว จิราภณ์ ภูใจ

6329020009 นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ

6329020010 นางสาว อภิณญา แท่นงาม

6329020011 นาง ผกาทิพย์ แก้ววงค์

6329020012 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์มอก

6329020013 นางสาว สุวรรณี คีรีวรรณ

6329020014 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรินทร์ นามวงษ์

6329020015 นางสาว อมิตา ฟองทา

6329020016 นางสาว กรรณิกา สีสัน

6329020017 นางสาว เบญจณี จันทานนท์

6329020018 นางสาว ศิริลักษณ์ จวนตัว

6329020019 นางสาว กุลนิภา คําสิงห์

6329020020 นางสาว นิศารัตน์ ศรีจะต๊ะ

6329020021 นางสาว อรภิญญา ปิยะโสภา

6329020022 นางสาว วรรณิภา เขียวมี

6329020023 นางสาว จินตนา สร้อยฟ้า

6329020024 นาย จักร์กิจ เฉพาะธรรม

6329020025 นางสาว สิริรดา แก้วทิพย์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 29 สบอ.13 สาขาลําปาง - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 14

หน่วยงาน  :  29 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่13 สาขาล าปาง

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  42  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6329020026 นางสาว รุจิราวรรณ จันทราช

6329020027 นางสาว ฐิติพร ศรีคําสุข

6329020028 นาย อนวิทย์ ตันติทวีรัตน์

6329020029 นางสาว ศิริวรรณ วิสัยแสวง

6329020030 นางสาว ธัญญาเรศ ปุด๊จุ่ม

6329020031 นางสาว อนุสรา ไกรกิจราษฎร์

6329020032 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์เกล้ียง

6329020033 นางสาว ธันย์ชนก สอนนนฐี

6329020034 นางสาว ศุภธิดา กาแสน

6329020035 นางสาว อาภาสิณี ของโคกกรวด

6329020036 นางสาว พิชชาอร ชมสวน

6329020037 นางสาว รุ่งทิพย์ ไวยกูล

6329020038 นางสาว สุภาวดี คงนิล

6329020039 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ศิริสุข

6329020040 นางสาว พนารัก ชํานาญ

6329020041 นางสาว วนิดา เรือนน้อย

6329020042 นางสาว ปาริชาติ วีระคํา

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



 30 สบอ.14 - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 15

หน่วยงาน  :  30 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่14 (ตาก)

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  23  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6330020001 นางสาว วริษฐา ธีปะนะ

6330020002 นางสาว สัจจพร จันทร์ฤทธิ์

6330020003 นางสาว ศรัณย์รัชต์ สุทธิเนตร

6330020004 นาง ธนาพร เฉ่งไล่

6330020005 นางสาว ชลธิชา ทิวังสา

6330020006 นางสาว นุชจรีย์ วงษ์น้อย

6330020007 นางสาว ศณิชา ชัยวงศ์

6330020008 นางสาว ไพรินทร์ ปัน้รูป

6330020009 นางสาว ศรสวรรค์ แก้วเกตุ

6330020010 นางสาว ประภาพร พิณพงษ์

6330020011 นางสาว วราภรณ์ สุริกัน

6330020012 นางสาว ณัฐฎา จันตูม

6330020013 นางสาว วรรณวิภา ศรีมา

6330020014 นางสาว ลักษณ์ชนก อรุณวิง

6330020015 นางสาว ศิริกมล ภูฟ่ัก

6330020016 นางสาว สุมนวดี ชาญช่างทหาร

6330020017 นางสาว ธิดารัตน์ ทะยะ

6330020018 นางสาว มรกต นิลพันธ์

6330020019 นางสาว สุธิดา ใจมา

6330020020 นางสาว โสภาวรรณ เพิม่ผล

6330020021 นางสาว จิราวรณ ครองต๊ะ

6330020022 นางสาว ศิรดา บวรศิรการกุล

6330020023 นาง ชบาไพร สุกเหลือง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 32 สบอ.16 - 02 เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี / 16

หน่วยงาน  :  32 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่

ต าแหน่ง  :  02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน  :  22  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6332020001 นางสาว สายทอง สมบัติ

6332020002 นางสาว ชลธิสาร จันทร์ดี

6332020003 นางสาว วัชรี บุตสบา

6332020004 นางสาว เจนจิรา สูงเทียมเมฆ

6332020005 นางสาว ศศิปพร ศรีวิไชย

6332020006 นาง มยุรฉัตร เรือนทอง

6332020007 นางสาว กมลวรรณ คงแก้ว

6332020008 นางสาว ขนิษฐา สุขยี่ดา

6332020009 นางสาว พณิดา อินตายวง

6332020010 นางสาว มะลิวัลย์ นิจจํานงค์

6332020011 นางสาว พัชรี หร่ายอุดทา

6332020012 นางสาว จันทรา มีเเก้ว

6332020013 นางสาว ศรีจันทร์ หมื่นเชื้อ

6332020014 นางสาว ฉายสิริ ไชยพฤกษ์

6332020015 นางสาว สุภาพร ศรีวิชัย

6332020016 นางสาว รสริน จิตเเน่น

6332020017 นางสาว สิริชญา สอนธรรม

6332020018 นาง วิลาวัณย์ ก๋าวินจันทร์

6332020019 นาย ยุทธนา ลุนคํา

6332020020 นางสาว ธัญญาเรศ คํานนท์

6332020021 นางสาว สุพัตรา อินต๊ะเปียง

6332020022 นางสาว พรพิสา ฐานะกอง

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

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ


