
 15 สบอ.2 - 04 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี / 1

หน่วยงาน  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  04 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6315040001 นางสาว อมรรัตน์ ทองพริก

6315040002 นางสาว นงลักษณ์ วรรณเวช

6315040003 นางสาว เนตรทิพย์ พุม่สิโล

6315040004 นาย กฤษณะ ทะริยะ

6315040005 นางสาว พัสชนันท์ ดวงแก้ว

6315040006 นางสาว ศศิธร ทาทิวัน

6315040007 นางสาว อิสรียา ภูสิมมา

6315040008 นางสาว ทิพย์อุษา ตรีเดช

6315040009 นางสาว สุทธินันท์ สหษินสิทธินัน

6315040010 นางสาว พัชรี สีชาแอน

6315040011 นางสาว ณรากร กลีบนิมิตร

6315040012 นางสาว ศิรประภา ปาเครือ

6315040013 นางสาว พลอยพชพร โทนสังข์อินทร์

6315040014 นาย ธวัชชัย ทิวงษา

6315040015 นางสาว รมณียา ตรงฉิน

6315040016 นาง กณภัทร ซ้ายเกล้ียง

6315040017 นางสาว พันธุภ์ัทรา ผ่องอ าไพ

6315040018 นางสาว กนกทิพย์ ตันศิริ

6315040019 นางสาว จุฬา นาโสก

6315040020 นางสาว ภรทิพย์ หอมสมบัติ

6315040021 นางสาว ไข่มุก จันทบุปผา

6315040022 ว่าที ่ร.ต.หญิง วิไลพร สิงกันยา

6315040023 นาง นิภาธร พวงดอกไม้

6315040024 นางสาว จิรวรรณ อภัย

6315040025 นางสาว กาญจนาพร ไชยขันธ์

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  :  15 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่2 (ศรีราชา)

ต าแหน่ง  :  04 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6315040026 นางสาว ประภัสสร สังขวรรณะ

6315040027 นางสาว สุนทรี เลางาม

6315040028 นางสาว กันยาลักษณ์ ผาไต้

6315040029 นางสาว น้ าทิพย์ มาตย์นอก

6315040030 นางสาว ถาวรีย์ บัวจันทร์

6315040031 นางสาว กชพรรณ บุญมาเลิศ

6315040032 นางสาว นฤมล อรุณปรี

6315040033 นางสาว ซาร่าห์ อับดุลเร๊าะมัน

6315040034 นาง สุทธิตา ชัยเรืองรัชต์

6315040035 นางสาว มัลลิกา พันธ์วิไล

6315040036 นางสาว ธมลนธรณ์ ภูท่อง

6315040037 นาย ประดิษฐ์ ธิอุด

6315040038 นางสาว ทรรศนีย์ จันทร์แจ้ง

6315040039 นางสาว อภิญญา ปานา

6315040040 นางสาว ขวัญนา ณรงค์มี

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



 17 สบอ.3 สาขาเพชรบรีุ - 04 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี / 3

หน่วยงาน  :  17 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่3 สาขาเพชรบุรี

ต าแหน่ง  :  04 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6317040001 นางสาว ศุภาพิชญ์ นาคพูล

6317040002 นางสาว ศิริพร เล็กสกุล

6317040003 นางสาว ณภัทร ทรัพย์มา

6317040004 นางสาว สุพัสสร โคพิชัย

6317040005 นางสาว ยุวดี คัมภีระ

6317040006 นางสาว วาสนา รจน์รังษี

6317040007 นางสาว นันทวัน เทียนเครือ

6317040008 นางสาว สุมิตรา พันเดช

6317040009 นางสาว สุภาภรณ์ ชุมทอง

6317040010 นางสาว ชลลดา จันทร์กระจ่าง

6317040011 นางสาว มนัญชยา นุตโร

6317040012 นางสาว นิดารัตน์ โสปันหริ

6317040013 นางสาว ฐิดาพร ปลาทอง

6317040014 นางสาว ชุติมา โต๊ะหมาน

6317040015 นางสาว อิสราภรณ์ อภิวัชญ์โอฬารกุล

6317040016 นางสาว บุศรินทร์ โรยภิรมย์

6317040017 นางสาว กานต์พิชชา น่วมอ่อน

6317040018 นางสาว ปาริชาติ แซ่ฉาย

6317040019 นางสาว ชลลดา ท้าววงษา

6317040020 นาย สุรสิทธิ์ ลานบัว

6317040021 นาย ศักดินนท์ ลพบุตร

6317040022 นางสาว กัณฐิกา น้ าจันทร์

6317040023 นางสาว สุวรรณรัตน์ บุตรเอื้อ

6317040024 นาย ภานุวัฒน์ จิตรมาศ

6317040025 นางสาว อาทิตยา อินอักษร

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  :  17 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่3 สาขาเพชรบุรี

ต าแหน่ง  :  04 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  :  40  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6317040026 นางสาว สินีนาถ น้อยมูสิก

6317040027 นางสาว ชุติมา หนูน้อย

6317040028 นางสาว ศศิธร ค าอินทร์

6317040029 นางสาว ปิยะนุช ศรีจันทร์

6317040030 นางสาว รัตนา เจริญวรรณ

6317040031 นางสาว ธนิดา หอมฟุง้

6317040032 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูมิเพ็ง

6317040033 นาย ธีรวุฒิ ศุภรัตนาภิรักษ์

6317040034 นางสาว วรรณิษา ไพรวรรณ์

6317040035 นางสาว มณีรัตน์ ประชาสุข

6317040036 นางสาว พัชรินทร์ โพละลัย

6317040037 นางสาว ทิพย์วรรณ นิลเอี้ยม

6317040038 นางสาว ยุพเยาว์ ทัศน์แก้ว

6317040039 นาย กิตติศักด์ิ กล่ินหอม

6317040040 นางสาว สุพรรณษา พรหมวังศรี

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


