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หน่วยงาน  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  03 เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร จ านวน  :  49  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6309030001 นางสาว ธนัชพร เสมเถื่อน

6309030002 นาย เจตนิพัทธ์ เทีย่งจิตร

6309030003 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณชาตรี

6309030004 นาง ยุพา สายทองค า

6309030005 นางสาว นิตยา เจะโซะ

6309030006 นาย ศตายุ ไชยา

6309030007 นางสาว สุธารัทน์ ขันธ์ทอง

6309030008 นางสาว จุฑามาศ แก้วชัย

6309030009 นาย นนทวัฒน์ หุม้แพร

6309030010 นางสาว ปาริฉัตร เหระวัน

6309030011 นางสาว เยาวนีย์ เล้ียงพันธุส์กุล

6309030012 นาย นัฐวุฒิ ค าวงค์

6309030013 นาย อโน กรุดประเสริฐ

6309030014 นาย ณัฐพงศ์ ปิตาละเต

6309030015 นาย สุริยา ทองดีนอก

6309030016 นางสาว จิราพร บุญชูธวัช

6309030017 นางสาว อารยา รุ่งศรี

6309030018 นางสาว อรทัย เจริญ

6309030019 นางสาว ภัทราวดี ชมแค

6309030020 นาย คณากรณ์ ขุนทอง

6309030021 นางสาว นารีรัตน์ แก้ววันดี

6309030022 นาย ธวัขขัย หัสดี

6309030023 นางสาว สุพัตรา เคร่ืองรัมย์

6309030024 นางสาว นภัสสร กุลวงค์

6309030025 นาย นฤพล อาสานอก

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  :  09 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพันธุ์พืช

ต าแหน่ง  :  03 เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร จ านวน  :  49  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6309030026 นาย ณรงค์เพชร ช่วยอุระชน

6309030027 นางสาว ปราณี ถนอมรักษ์

6309030028 นาย เสรีย์ เทียนแก้ว

6309030029 นางสาว ธัมรินทร์ พรพิษ

6309030030 นางสาว นิตยา แสนสุด

6309030031 นางสาว มลฤดี จันทร์ผ่อง

6309030032 นาย ฮาฟีสซัน บือราเฮง

6309030033 นางสาว สุดารัตน์ สายเสน

6309030034 นางสาว ชาลินี แสงแจ่ม

6309030035 นาย กฤษณะ ทิพย์ธารา

6309030036 นาย กวีวัจน์ ถายา

6309030037 นาย ชิษณุพงศ์ สารีพิมพ์

6309030038 นาย คเนย์ สุวรรณมะโน

6309030039 นาย ฐิติ บัวเรือง

6309030040 นาย กิตติศักด์ิ เสนาะค า

6309030041 นางสาว บุษบา โคเกิด

6309030042 นางสาว ปภาวี ไชยโย

6309030043 นาย สิทธิณ์รงค์ แสนศรี

6309030044 นาย อภิชาติ ช่วยนุกูล

6309030045 นาย อดุลย์ เก็มเด็น

6309030046 นางสาว ลลิตา ตันเจริญ

6309030047 นาย ศาสตร์ตรา ธรรมดี

6309030048 นางสาว หนึ่งฤทัย ดวงธรรมมา

6309030049 นางสาว ปภาดา ศิริสม

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



 25 สบอ.10 - 03 เจ้าหน้าที่การเกษตร / 3

หน่วยงาน  :  25 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่10 (อุดรธานี)

ต าแหน่ง  :  03 เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร จ านวน  :  23  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6325030001 นาย มงคล ศรีแก่นทราย

6325030002 นาย ทศพร ขันเขต

6325030003 นาย รณชัย เสพมัน

6325030004 นาย นิยม พรมเขต

6325030005 นางสาว สุรัญชนา สอนสะอาด

6325030006 นางสาว ปาลิกา แสงม่วง

6325030007 นาย สุธี ถินวัลย์

6325030008 นางสาว สาลิณี เหล่ือมล้ า

6325030009 นางสาว พิมพ์พร พรหมอุนาจ

6325030010 นาย ปิยพล ช่วยคุณ

6325030011 นางสาว ปราณี นันกลาง

6325030012 นางสาว ดารารัตน์ ภูจ าเริญ

6325030013 นาย ดนุชา วงศ์มาตร์

6325030014 นางสาว กนกรัตน์ พันธนาม

6325030015 นาย กฤษณุ พันสมบัติ

6325030016 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ คงโนนกอก

6325030017 นางสาว ปพิชญา อินทร์งาม

6325030018 นางสาว นัติยาพร สายสิทธิ์

6325030019 นางสาว พัชรินทร์ พันธ์คลอง

6325030020 นาย จักรพงค์ ชามาตร

6325030021 นาย จีรวัฒน์ มาทมูล

6325030022 นางสาว เทียมจันทร์ แก้วพร

6325030023 นาง วันเพ็ญ พรมวงศา

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

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  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  03 เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร จ านวน  :  36  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6326030001 นางสาว ยุวธิดา พรรคยู

6326030002 นางสาว ยุภาวดี พรรคยู

6326030003 นางสาว กมลชนก เขียวเขิน

6326030004 นางสาว กรัณฑรัตน์ พรมยศ

6326030005 นาง ดวงใจ ธรรมสรางกูร

6326030006 นางสาว จิตรา หนูหร่ิง

6326030007 นางสาว ศิริรัตน์ แสงสี

6326030008 นาย บุลากร ตรีหัตถ์

6326030009 นางสาว ฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี

6326030010 นาย พีรณัฐ กาวิตา

6326030011 นาย ภคิน อยู่ดี

6326030012 นางสาว มนสิชา พันมา

6326030013 นางสาว เจนอักษร แดวขุนทด

6326030014 นาย ธีรวัฒน์ พึง่กริม

6326030015 นางสาว สุกัลยา วิชัยยา

6326030016 นางสาว ชัญญาพรรณ์ ธชาชม

6326030017 นาย นพรัตน์ ไชยงาม

6326030018 นางสาว สุภาพรรณ สิงหา

6326030019 นางสาว สุกันยา ค าโสม

6326030020 นางสาว มณีกานต์ พนะสันต์

6326030021 นาย ธนวัฒน์ เอื้อนไธสง

6326030022 นาย บุญอนันต์ เทาศิริ

6326030023 นาย ทรงกลด ต่ิงที

6326030024 นาย อาทิตย์ ทูลพุทธา

6326030025 นางสาว วรรณิสา แก้วจันทร์เพชร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 26 สบอ.11 - 03 เจ้าหน้าที่การเกษตร / 5

หน่วยงาน  :  26 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก)

ต าแหน่ง  :  03 เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร จ านวน  :  36  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6326030026 นางสาว รัชนีภรณ์ ปราศัย

6326030027 นาย รัฐวุฒิ เกิดชุ่ม

6326030028 นางสาว ทักษพร สารเขียว

6326030029 นางสาว นุชนาถ ทองขาว

6326030030 นาย กิติศักด์ิ สอนทุง่

6326030031 นางสาว ลัลนา ประสพสุข

6326030032 นางสาว ศรารินทร์ ค าไทย

6326030033 นาย วัชราวุฒิ อินทร์ปิน่

6326030034 นางสาว ปาฐิติกร ใจปิง

6326030035 นาย พีรพล ทะเชียง

6326030036 นางสาว สุพัตรา สมัครการ

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


