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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 02120001 นางสาว ชนิสรา แกวสีปลาด

2 02120002 วาที่รอยตรี โอสถ จิรวัฒนชัยกุล

3 02120003 นางสาว ชมพูนิกข ณ นคร

4 02120004 นางสาว ศิริลักษณ พันธุดี

5 02120005 นางสาว สาธิมา จิตณรงค

6 02120006 นาย ณัฏฐพงศ ทับเที่ยง

7 02120007 นางสาว ประภัสสร แกวแสงแจม

8 02120008 นางสาว วราลักษณ เนตรทิพย

9 02120009 นางสาว สุภัสรีญา ผลจันทร

10 02120010 นางสาว กัลยา กุลชู

11 02120011 วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ วรรณา

12 02120012 นาย อภิศักดิ์ สิทธิเวช

13 02120013 นางสาว วรรณจํารูญ ศรีงาม

14 02120014 นางสาว ปวรัญชน ทองวัฒนา

15 02120015 นาย เดชา ประชุมเหล็ก

16 02120016 นางสาว ศิริวรรณี วงษสกุลไชยะ

17 02120017 นางสาว ปรารถนา พงษคะเชน

18 02120018 นาย นิรันดร นุมแปน

19 02120019 นาย กิรภัทร ลักษณะพริ้ม

20 02120020 นางสาว จารุวรรณ อัครผล

21 02120021 นางสาว พัทชา มากสมบูรณ

22 02120022 นางสาว สิริพร จูวาที

23 02120023 นางสาว มณีรัตน สาพจน

24 02120024 นางสาว สุชัญญา แกวกอศรี

 เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน



2

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

25 02120025 นาย วิเชียร จั่นจํารูญ

26 02120026 นาย ธนธร เครืออนันต

27 02120027 นางสาว อมรรัตน คําศรี

28 02120028 นางสาว รุงเพชร วงษจุย

29 02120029 นาย ธนพนธ พรานเจิญ

30 02120030 นางสาว สุนิศา บางบอ

31 02120031 นางสาว ภาวิณี ฑัณวีระ

32 02120032 นางสาว ชนิตสิรี เฉลิมทรัพย

33 02120033 นางสาว ชัชฎาพร นาหนอง

34 02120034 นางสาว พรพิมล เสวิสิทธิ์

35 02120035 นาย สิทธิพร วงครอย

36 02120036 นาย วิสัณย เพ็งแข

37 02120037 นางสาว นิตยา จารุปกรณวงศ

38 02120038 นางสาว พิชญาดา เดชชุม

39 02120039 นางสาว ธนาวี ประยูรชาญ

40 02120040 นางสาว วัลนิดา ดาทอง

41 02120041 นาย ธณิศร พึ่งเจริญ

42 02120042 นางสาว อนุสรา จันทะคุณ

43 02120043 นาย พุทธิพงศ วรินทร

44 02120044 นางสาว สลิลทิพย เสนมา

45 02120045 นางสาว วรัญญา เอี่ยมอาจหาญ

46 02120046 นางสาว ธัชพรรณ ทองงาม

47 02120047 นาย จตุพล เมืองดี

48 02120048 นางสาว วศินันท ลุงใหญ

49 02120049 นางสาว สิริมน ศรีทองแท
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

50 02120050 นาย ธีรวัฒน กั่งเซง

51 02120051 นาย ชารินทร เนียมศรี

52 02120052 นางสาว ขนิษฐา เสระหมาน

53 02120053 นางสาว วธิดา สุมานัส

54 02120054 นางสาว ทักษพร ศิริยงค

55 02120055 นาย สมเกียรติ ศรีเหรา

56 02120056 นางสาว มุกดา ลีลาวัฒนพงศ

57 02120057 นางสาว ฐิติชญาน นาสินสรอย

58 02120058 นางสาว ณัฐวดี รักษจินดา

59 02120059 นางสาว ปาลิดา แสนเสนาะพันธ

60 02120060 นางสาว วรางคศิริ อาการส

61 02120061 นางสาว อุมาพร เชื้อพราหมณ

62 02120062 นาย กรกฎ ศรีปลั่ง

63 02120063 นาย ณัฐนรินทร มีทอง

64 02120064 นางสาว ธัญยพร ชัยวัน

65 02120065 นางสาว กัลยา กาบแกว

66 02120066 นางสาว จันทรา เปยมสุข

67 02120067 นางสาว พิมพลภัส มากประเสริฐ

68 02120068 นางสาว สุภาวดี ตันตระกูล

69 02120069 นางสาว ฐิติพร อินทรพิทักษ

70 02120070 นางสาว วราภรณ พรมบาล

71 02120071 นางสาว ปริญญา สวางยิ่ง

72 02120072 นาย จักรินปกรณ นําเกียรติกัมปนาท

73 02120073 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ

74 02120074 นางสาว นัยนา จรทะผา



4

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

75 02120075 นางสาว ลีลาวดี หนูขาว

76 02120076 นาง จีราพร เพชรหวล

77 02120077 นางสาว ปนฤทัย นิวัตตระกูล

78 02120078 นางสาว ธารีรัตน อุดแกว

79 02120079 นาย ฐิติวัฒน อินทรชัย

80 02120080 นางสาว กฤติยาภรณ แกวแสวง

81 02120081 นางสาว ลีนมน วุฑฒินันท

82 02120082 นางสาว เพ็ญศิริ พานิชกุล

83 02120083 นางสาว ฐิติมา เปาพรหมมา

84 02120084 นางสาว พรทิวา รัตนวรรณ

85 02120085 นางสาว ลําดวน การนิตย

86 02120086 นางสาว ธีราพร คันธิก

87 02120087 นาย สมศักดิ์ ยนตสุข

88 02120088 นางสาว เกษร ตั่นเลง

89 02120089 นางสาว สุทธิดา ยัสโยธา

90 02120090 นางสาว ขวัญธิดา รัตนวงค

91 02120091 นางสาว สุณัฏฐา วงษบุญพิทักษ

92 02120092 นาย พงศธร คงมาก
93 02120093 นางสาว เหมือนฝน สินธนู

94 02120094 นางสาว พิมพชนก นิมิตชัยกิจกุล

95 02120095 นางสาว ณัฐพร เดชธรรม

96 02120096 นางสาว กฤติลักษณ กันโต

97 02120097 นาย สราวุฒิ ขาวสนิท

98 02120098 สิบเอกหญิง ณัฏฐนันท พาหา

99 02120099 นาย ชูศักดิ์ เพชรรัตน
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

100 02120100 นาย กวี สิทธิจันทร

101 02120101 นางสาว ชวัลรัตน เตือนใจตน

102 02120102 นาย พิทักษ ทระคําหาร

103 02120103 นางสาว กาญจนา ผลาผล

104 02120104 นาย จิรายุ สุวรรณเลิศ

105 02120105 นาย ชัยชนะ วงษสุวรรณ

106 02120106 นางสาว ธารารัตน คงพูน

107 02120107 นางสาว ชลธิศรา เรืองแกว

108 02120108 นางสาว เปรมฤดี วงศหนองแลง

109 02120109 นาย ชัยศิริ นามไพร

110 02120110 นางสาว ชณันภัสร มหันตกุลรัศมิ์

111 02120111 นาย ธนาเศรษฐ อนันตชัยนิธิกร

112 02120112 นาย สาธิต ตาแสน

113 02120113 นาย คุณานนต วรรณสาร

114 02120114 นาย ฮาซัน เซ็งมะ

115 02120115 นางสาว สุปราณี เอี่ยมสอาด

116 02120116 นาย วรัทธนพล สมสัตย

117 02120117 นางสาว จันทรเพ็ญ คําพู

118 02120118 นาง สมคิด สอนศรี

119 02120119 นางสาว อรอุมา บุดดี

120 02120120 นาย ประกาศิต สายบุตร

121 02120121 นางสาว ปรียนันท สาธุชน

122 02120122 นาย อุทัย มันจันทร

123 02120123 นาย รัฐวิทย เรืองสวัสดิ์

124 02120124 นาย อนิรุจน ยิ่งผล
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

125 02120125 นาย นายสายัณห วงศบุญมา

126 02120126 นางสาว สุทธิภัทร คําเครือ

127 02120127 นาย รัชตเกรียงไกร มิ่งเชื้อ

128 02120128 นางสาว อรวรรณ นัคราจารย

129 02120129 นางสาว ปยะวดี บุญสมบัติ

130 02120130 นางสาว กรรณิการ แซจึง

131 02120131 นางสาว อินธุอร ปุมเปา

132 02120132 นางสาว ศิริพร ใยเจริญ

133 02120133 นางสาว นัชชา อุไรรัตน

134 02120134 นางสาว ลลิตา คนใช

135 02120135 นางสาว คนึงนุช คามากลาง

136 02120136 นางสาว อรสา ผาลารักษ

137 02120137 นาย วิรัตน ชาติดําดี

138 02120138 นางสาว ธนาภรณ เกษหอม

139 02120139 นาย พนิต คิดรอบ

140 02120140 นาย เชี่ยว มูลแกว

141 02120141 นาย วินัส ไชยวงค

142 02120142 นาง กมลฉัตร ใยนิรัตน

143 02120143 นาย อธิศ นิยมคา

144 02120144 นาย ชัยณรงค คําโฮง

145 02120145 นางสาว อัมพิกา หลอพงศกร

146 02120146 นาย เถลิงศักดิ์ เทียนแกว

147 02120147 นางสาว สุวนันท พรมลา

148 02120148 นาย ศรสุวรรณ ปลองไหม

149 02120149 นาย ปราการ ยุชัย
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

150 02120150 นางสาว จารุวรรณ จรบุรมย

151 02120151 นาย สุธิระ ทองนอก

152 02120152 นางสาว ธัญพิชชา ภมร

153 02120153 นาย ชวลิต สมนึก

154 02120154 นาย พงษพิทักษ ออนอภัย

155 02120155 นางสาว ธันยพร นิ่มสกุล

156 02120156 นางสาว ภาวดี พูนสวัสดิ์

157 02120157 นางสาว อุษา บัวหอม

158 02120158 นาย สมยศ จันทรสุมาวงศ

159 02120159 นาย กิตติศักดิ์ ทองสมบัติ

160 02120160 นาย กิตติคุณ ภูสุวรรณ

161 02120161 วาที่รอยตรีหญิง ไพลิน บินยูซบ

162 02120162 นางสาว กชนุช มิตรจันทร

163 02120163 นาย ณัฐพล ปราบพินาศ

164 02120164 นาย อวิโรธน อิ่มอวน

165 02120165 นางสาว หฤทัย เนื้อเกลี้ยง

166 02120166 นาย เกียรติศักดิ์ เงิมสันเทียะ

167 02120167 นาย สิทธิโชค แปนเชื้อ

168 02120168 นางสาว พิมพลภัทร เอี่ยมธรกุล

169 02120169 นางสาว ชนากานต ทัศนภูมิ

170 02120170 นาย ยศวิน หลวงนุช

171 02120171 นาย ศุภชัย พันธุฤกษ

172 02120172 นาย ธนบดี บํารุงกิจ

173 02120173 นางสาว วริศรา บุญมา

174 02120174 นางสาว จามจุรี ทุรันไธสง
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

175 02120175 นาย รัฐพงษ อินทรปอม

176 02120176 นาย อิลยาส ตุงคะเศรณี

177 02120177 นาย ผไท กระจางยุทธ

178 02120178 นางสาว น้ําหอม นันฝน

179 02120179 นางสาว สุพรรณนิภา เยื่อใย

180 02120180 นางสาว ปวีณา ทิพยละคร

181 02120181 นางสาว ยุพา ธงชัย

182 02120182 นาย วีรพงษ อนงคนาท

183 02120183 นางสาว สุมาลี แสนกลา

184 02120184 นางสาว จินดาหรา เดชะรัฐ

185 02120185 นาย ณัชฐานันตร บุญศรีโรจน

186 02120186 นางสาว ปริยากร เพ็ชรโบราณ

187 02120187 นาย เชาวนัส นวลรัตน

188 02120188 วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ ปนแกว

189 02120189 นางสาว ปนัดดา โตกํา

190 02120190 นาย ธีรเมธ กองแสง

191 02120191 นางสาว ปานวาด คําทิพยโพธิ์ทอง

192 02120192 นางสาว มณมนัส ผลานันตพงศ

193 02120193 นางสาว ภิรฎา วังบุญ

194 02120194 นาย ณัฐพร บุญวิจิตร

195 02120195 นางสาว หัทยาพร ปองจันลา

196 02120196 นาย ศรา แพเอี่ยมอัมพร

197 02120197 นางสาว ตรีรัตน ตรีอินทอง

198 02120198 นางสาว รัตติยา พงษชุบ

199 02120199 นางสาว พชรพร เทียมเวช
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

200 02120200 นางสาว โสภิญา แพะทอง

201 02120201 นางสาว กนกพร บุญศิริรุงเรือง

202 02120202 นาย ภคิน สัมโย

203 02120203 นาย กันตพงศ มาลากุล ณ อยุธยา

204 02120204 นางสาว สมฤดี เพรียวพรม

205 02120205 นางสาว กนตรพี แวบากา

206 02120206 นาย ทวีศักดิ์ นุฟูกลาง

207 02120207 นางสาว ธมลวรรณ แผแผนทอง

208 02120208 นางสาว จารุวรรณ เอื้อศรี

209 02120209 นางสาว สุกัญญา ละวาทิน

210 02120210 นางสาว ปริชาติ จันดี

211 02120211 นางสาว พลอยไพลิน ปนทอง

212 02120212 นางสาว พรธีรา อินโพธิ์

213 02120213 นางสาว อารีลักษณ งันเกาะ

214 02120214 นางสาว จุฑามาศ นาสารีย

215 02120215 นางสาว ทิชารัตน จินดามณี

216 02120216 นางสาว ณัฎฐญา พิธรรมานุวัตร

217 02120217 นาย จีรนัย หมันเทศ

218 02120218 นางสาว กานดา คําสุขดี

219 02120219 นางสาว ณัฐนิสา โฉมงาม

220 02120220 นางสาว สามินี สุขสุเมฆ

221 02120221 นางสาว ศรัณยา ภูโอบ

222 02120222 นาย พสธร ศรีสุวรรณ

223 02120223 นาย วุฒธิวัฒน พูลสวัสดิ์

224 02120224 นางสาว ฟาติมา นพคุณ
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

225 02120225 นางสาว สุกัณฑริกา สิงหอาจ

226 02120226 นางสาว รัตนาภรณ ยอดยา

227 02120227 นาย วัฒนพงษ ลาภา

228 02120228 นางสาว ชนัญชิดา วงษกันยา

229 02120229 นาย อารีย อธิพัฒนธารีย

230 02120230 นาย จิรภัทร นิรินทร

231 02120231 นาย ชาญธิวัฒน กิจสวัสดิ์

232 02120232 นางสาว พิพัฑฒพร พรหมสุวรรณ

233 02120233 นางสาว ปทวี วงวันดี

234 02120234 นางสาว รัตติยากรณ มีเดช

235 02120235 นาย ศรัณญ สุขเหมือน

236 02120236 นางสาว ณัฏฐพัชร ชะเอมโอษฐ

237 02120237 นางสาว ธันยนันท นรวรา

238 02120238 นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

239 02120239 นาย จรรยพัฒน จันทรกระจาง

240 02120240 นางสาว กัลยาณี พวงสุวรรณ

241 02120241 นางสาว ภัทรมน รุจิรพงศพันธ

242 02120242 นางสาว นางสาวศิริขวัญ แกวประเสริฐ

243 02120243 นางสาว สุภาวดี วงคแปง

244 02120244 นางสาว กฤติญา มาทอง

245 02120245 นาย สุทธิพงศ โพธิขํา

246 02120246 นางสาว ปาตีเมาะ คาเฮง

247 02120247 นางสาว สุภัสสรา เกื้อกาญจน

248 02120248 นางสาว นุชรีพร แตปูซู

249 02120249 นางสาว ศิริภัทรา วงศเมือง
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่      9    เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

250 02120250 นาย เทพฤทธิ์ เทพบุรี

251 02120251 นาย ปรัญชัย จุฑาศานต

252 02120252 นาย ธีรวัต กัลวทานนท

253 02120253 นาย ธเดช ชวัลลักษณ

254 02120254 นาย วิสิฐ หลีเอบ

255 02120255 นาย อรรถพร ปทมาวิไล

256 02120256 นาย ภาคภูมิ บุญธรรม

257 02120257 นางสาว นัฎชา บุญเพ็ง

258 02120258 นาย นฤเบศ ปาจรียพงษ

259 02120259 นางสาว อรนัท วิศพันธุ

260 02120260 นางสาว กรรวี แยมกระจาง

261 02120261 นางสาว อุบลรัตน สุขเกษม

262 02120262 นางสาว ธนกฤตา อภิชัยเดชากร

263 02120263 นางสาว ชนัญชิดา สุทธหลวง

264 02120264 นางสาว ณภาสุ เขียววัน

265 02120265 นางสาว พิชามญชุ คงเนียม

266 02120266 นางสาว จิระประไพ เลิศสงคราม

267 02120267 นางสาว นฤมล พันธคาร

268 02120268 นาย คมกริช เรืองไกรศิลป

269 02120269 นางสาว จันทรทิพย กีรติกรพิพัฒน

270 02120270 นางสาว เอกธิดา แสงชนะศึก

271 02120271 นาย วิทวัส บุษปภาชน

272 02120272 นาย วีระพล รักพวง

273 02120273 นางสาว พรทิพย มีมานะ

274 02120274 นางสาว ขนิษฐา หนูดวง
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เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักการอนุญาต

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

275 02120275 นาย เดชา ประโลมรัมย

276 02120276 นาย ศรัณย เนียมมา

277 02120277 นางสาว สุพิชาภรณ โตมา

278 02120278 นาย อนพัทย เขียววรรณะ

279 02120279 นางสาว อรนิชา วิชิต

280 02120280 นางสาว จารุวรรณ กาวนอก

281 02120281 นางสาว จิตติพร บูรณะกิติ

282 02120282 นางสาว สุดารัตน ยาวะนิล

283 02120283 นางสาว ภาริตา จิตประทุมรัตน

284 02120284 นางสาว สุนทรี แสงวิเศษ

285 02120285 นาย ฉัตรชัย ผลเกลี้ยง

286 02120286 นาย วันชนะ สําราญเริญ

287 02120287 นางสาว สุกัญญา คนดี

288 02120288 นางสาว รุงรพี เหมบุตร

289 02120289 นางสาว ชไมพร เชี้ยงเถาว

290 02120290 นางสาว ธนนันท คําดี

291 02120291 นางสาว สิรินันท พริ้งเพราะ

292 02120292 นางสาว สุพรรณี เกตุศิริ

293 02120293 นางสาว ชมพูนุช สีแดง

294 02120294 นางสาว กชามาศ ศานตศิรประภา

295 02120295 นางสาว จิราพร เพิ่มพล

296 02120296 นางสาว วราภรณ นาจวิจิต

297 02120297 นางสาว วลีทิพย ปนทอง

298 02120298 นางสาว วารุณี แทนคุณ



ลําดับ ตําแหนง อาคารสอบ หองสอบ จํานวนผูมีสิทธิสอบ

1 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 02120001 - 02120042 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 501 42

02120043 - 02120084 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 502 42

02120085 - 02120126 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 503 42

02120127- 02120168 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 504 42

02120169 - 02120210 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 505 42

02120211 - 02120252 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 506 42

02120253 - 02120298 ศูนยเรียนรวม 4 ชั้น 5 507 46

                   ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไดที่บอรดหนาอาคารศูนยเรียนรวม 4 

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กอนเวลาเขาหองสอบ

เอกสารแนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่     9    เมษายน พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ 2

ตารางสอบพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักการอนุญาต กรมปาไม

สอบวันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

เลขประจําตัวสอบ

หมายเหตุ : 1. อุปกรณที่ใชในการสอบ ดินสอดํา 2 B ยางลบดินสอ และปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน

               2. ใหผูสมัครสอบตรวจสอบหองสอบ ผังที่นั่งสอบ ที่จะสอบประเมินความรู ความสามารถ 
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