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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201010001 นาย ปิยะพงษ์ วรรณา

6201010002 นาย วันเฉลิม ประภาวิชา

6201010003 นาย สถาวิทย์ สุวรรณรัตน์

6201010004 นางสาว มัณฑณี ศรีจันทร์

6201010005 นาย วสุธา ปัญญาใส

6201010006 นางสาว ธราพัชร์ ขุนเจริญ

6201010007 นางสาว สุดามาศ ผลดี

6201010008 นางสาว ภัสสร งานแพง

6201010009 นางสาว ภัทราวดี ส่งศรี

6201010010 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศศิมา แสสาเหตุ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201010011 นางสาว นุชจรีย์ อินเหมรา

6201010012 นางสาว สิตานันท์ หล่ําพริ้ง

6201010013 นางสาว วรรณนภา ชาวเฮ้ีย

6201010014 นาย สหรัฐ แก้วมุกดา

6201010015 นาย ธนบดี รอดสิน

6201010016 นางสาว เพ็ญพิชชา ชูสง่า

6201010017 นางสาว อนัญญา สุมน

6201010018 นางสาว ทัศนาภรณ์ จินะพรม

6201010019 นางสาว กมลเนตร จันทร์แก้ว

6201010020 นาย ธีรภัทร นามมัน

6201010021 นางสาว วรนันท์ สนกันหา

6201010022 นาย วัชรพงษ์ โพนคําหล

6201010023 นางสาว ทักษพร ทองขยัน

6201010024 นางสาว ชิดชนก ปราบทุกข์

6201010025 นาย พิชัย ปั้นสุวรรณ์
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6201010026 นางสาว วสุกาญจน์ ดีวรรณ์

6201010027 นางสาว จุฑารัตน์ โชติศรี

6201010028 นางสาว สุวิชาดา อนุสุเรนทร์

6201010029 นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วเกตุกาญจน์

6201010030 นางสาว อรพรรณ ไชยเลิศ

6201010031 นางสาว ศิริพักตร์ สนสมบัติ

6201010032 นาย กฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ

6201010033 นาย ชัยธวัฒน์ หาดแก้ว

6201010034 นางสาว กิตติกา คงกล่อม

6201010035 นางสาว พิมพ์นิภา ใบกุ

6201010036 นางสาว สตกมล บัวสละ

6201010037 ว่าท่ีร้อยตรี สุขสวัสดิ์ วงค์หมอก

6201010038 นางสาว สิริมา ขวัญจันทร์

6201010039 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ์

6201010040 นาย พีรวัฒน์ คําล้ําเลิศ

6201010041 นางสาว พัชรกิติ เพ็งสกุล

6201010042 นาย ลัญจกร สุขสวัสดิ์

6201010043 นางสาว เกศิณี เฟ่ืองสํารวจ

6201010044 นางสาว สุพัตรา ผาคํา

6201010045 นางสาว พัชราวิไล วรดิษฐวงษ์

6201010046 นางสาว พรนภา สาธิตภาณุวัฒน์

6201010047 นาย อดิเทพ นพมาศ

6201010048 นาย พีรวิชญ์ บุญเสริม

6201010049 นางสาว อรพินท์ เสือเหลือง

6201010050 นางสาว รักสุดา มามะ
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6201010051 นางสาว ชุติมา อิทธโยภาสกุล

6201010052 นาย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

6201010053 นาย นภัส พาตินธุ

6201010054 นาย วัฒนะ โรจนเกษตร

6201010055 นางสาว ฐิตารีย์ สุขปรุง

6201010056 นาย โยธิน เวชพงษ์

6201010057 นางสาว สุพินโญ จงคูณกลาง

6201010058 นางสาว กนกนวล เครือวัล

6201010059 นาย ศุภฤกษ์ สืบทิม

6201010060 นางสาว ดารารัตน์ สงลา

6201010061 นางสาว จงรักษ์ สถาพรนุวงศ์

6201010062 นางสาว วิไลวรรณ บัวปลั่ง

6201010063 นางสาว สุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน

6201010064 นาย คนุพงษ์ งามเนตร

6201010065 นางสาว อรวรรณ สดใส

6201010066 นาย ทรงวิทย์ ดีสีใส

6201010067 นางสาว สิรีธร แซ่เฉ้ียง

6201010068 นาย สิรภพ แก้วส่งศรี

6201010069 นางสาว อัญชลี สุวิทย์วรกุล

6201010070 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว

6201010071 นาย จตุเดช รันจรูญ

6201010072 นางสาว อนุสรา แก้วเหมือน

6201010073 นางสาว อรพรรณ จันทร์แก้ว

6201010074 นาย ณัฐวัฒน์ แดงชะนะ

6201010075 นางสาว สุธาสินี นุ่นสังข์
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6201010076 นางสาว สาธิกา นาวีระ

6201010077 นางสาว ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

6201010078 นาย สิทธิโชค ทรัพย์ประเสริฐ

6201010079 นางสาว สุรีรัตน์ อิสสอาด

6201010080 นางสาว ชไมพร เกตุโฉม

6201010081 นางสาว รุ่งนภา คีรีวรรณ

6201010082 นางสาว กาญจนา วันเห่า

6201010083 นางสาว รุจิรา ศาสนา

6201010084 นางสาว อภิญญา ศรีมันตะ

6201010085 นางสาว จารีรัตน์ สุวรรณวงษ์

6201010086 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุลิสา นานใส

6201010087 นาย กิตติพงษ์ พรมจักร์

6201010088 นางสาว เอกอนงค์ บุญไชยวงค์

6201010089 นางสาว วรรณาภรณ์ คงอินใหญ่

6201010090 นาย สุมาตร อ่อนละม้าย

6201010091 นางสาว โสรดา ตรีชนะ

6201010092 นาง อังคณา ครองธรรมดี

6201010093 นาย มนัส พิมพ์รัตน์

6201010094 นาย เมธาสิทธิ์ สุทธิเดช

6201010095 นางสาว สุธาทิพย์ รุ่งเรือง

6201010096 นางสาว ณัฐภรณ์ ปุณณวานิชศิริ

6201010097 นางสาว ปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์

6201010098 นาย นพพันธ์ เกตุพุฒ

6201010099 นาย ศตวรรษ แรมชื่น

6201010100 นางสาว ภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์
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6201010101 นางสาว รุ่งตะวัน เหมนาไลย

6201010102 นางสาว วงศ์วิไล พัฒนศิริพงศ์

6201010103 นางสาว ทองชนก อ่อนนิ่ม

6201010104 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีสุนทร

6201010105 นางสาว ธนพร จิรมงคลการ

6201010106 นางสาว ณัฐพร นาเกลือ

6201010107 นางสาว เนตรชนก แก้วมุข

6201010108 นาย กนก บุตรโคษา

6201010109 นาย เชาวลิน พวงนุ้ย

6201010110 นางสาว อังคณา เพ็งป่าแต้ว

6201010111 นางสาว นิลวรรณ วิวิธชัยกูล

6201010112 นาย อภิรัต มณฑา

6201010113 นาย พลกฤษณ์ ผิวคล้ํา

6201010114 นาย พัฒนพันธ์ เจือจันทร์

6201010115 นางสาว อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

6201010116 นางสาว ปนัดดา ยุไร

6201010117 นางสาว ปวีณธิดา นุ้ยเย็น

6201010118 นางสาว วรัญญา ตันดี

6201010119 นางสาว ฐาปนีย์ ชะตางาม

6201010120 นาย ปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา

6201010121 นาย พชรกร บุญมงคล

6201010122 นางสาว อรุณลักษณ์ นิยม

6201010123 นางสาว ฐาปนีย์ อารีอุดมวงศ์

6201010124 นาย รวิภาส ศิริเลิศ

6201010125 นางสาว อังคณา บุญเจริญ
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6201010126 นางสาว ณิชานันท์ เชื้อโคกสูง

6201010127 นางสาว ชิดชนก สุวรรณเมฆ

6201010128 นางสาว อาภัสรา ทาแกง

6201010129 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสุทธิ์

6201010130 นางสาว วรพรรณ หลักฉ่ัว

6201010131 นางสาว สิปาง ธาระพุฒ

6201010132 นาย อรรถพร วารีรัตน์

6201010133 นางสาว วริษา ลําบาล

6201010134 นาย เกริกกฤษณ์ กังแฮ

6201010135 นางสาว วศินันท์ ลุ้งใหญ่

6201010136 นางสาว จริยา วิริยะกาล

6201010137 นางสาว อรทัย ศิริคุณ

6201010138 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีสดสุข

6201010139 นางสาว พรสุข พรมวังขวา

6201010140 นาย ปริญญ์ พันธ์งาม

6201010141 นางสาว จิราภรณ์ จิตประทุม

6201010142 นาย ฐานันดร เพ็ชรดี

6201010143 นางสาว ตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

6201010144 นางสาว พรสุดา กุหลาบเทียม

6201010145 นาย ภาคภูมิ รัตนคช

6201010146 นาง ทัศนีย์ กอโชคชัย

6201010147 นางสาว ธนิภัทร ริมฝาย

6201010148 นางสาว ชมพูนุช จันทอากาศ

6201010149 นาย เกียรติศักดิ์ ทองจันทร์

6201010150 นางสาว ทาวิณี สารี ทาวิณี สารี
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6201010151 นาย อดิศักดิ์ นาคชัย

6201010152 นางสาว ปิยนุช กาลพัฒน์

6201010153 นางสาว วรรณพร สังข์ทอง

6201010154 นาย ฤทธิศักดิ์ จักร์สุวรรณ

6201010155 นางสาว ณัทญา มีเครือ

6201010156 นาย วีรยุทธ ขาวทุ่ง

6201010157 นาย ชนายุส ฟักสงสกุล

6201010158 นาย ณัฐพงษ์  ุสุขชุม

6201010159 นาย ธํารงรัตน์ ธนภัคพลชัย

6201010160 นาย ยุทธภูมิ หยดย้อย

6201010161 นาย เกริกวิทย์ ภูมิพยัคฆ์

6201010162 นางสาว ณัตฑิตา พรมจวง

6201010163 นาย ปุรเชษฐ์ พันธุ์เขียน

6201010164 นาย พรชล คงเพชรศักดิ์

6201010165 นาย ยุทธพร ธนะมูล

6201010166 นาย วิทวัส เขียวบาง

6201010167 นางสาว สพิุชชา สุวรรณาภรณ์

6201010168 นางสาว ผกามาศ น้องดี

6201010169 นาย พันธนะ อาศนสุวรรณ์

6201010170 นางสาว มนชนก วงษ์วิจิตร

6201010171 ว่าท่ีร.ต. ทศพร วรคุตตานนท์

6201010172 นางสาว สุชาดา ป้านจันทร์

6201010173 นาย จิรวงศ์ หยงสตาร์

6201010174 นาย พิรุณ วงศ์ชนะ

6201010175 นางสาว สิรินุช ป่ายาง
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6201010176 นางสาว อังคณา เรืองบุรี

6201010177 นางสาว อารีรัตน์ เซียวสธนกุล

6201010178 นางสาว นารีรัตน์ สังข์คํา

6201010179 นางสาว ชนนิกานต์ คําวะรัตน์

6201010180 นาย อนุสรณ์ ปูเครือ

6201010181 นางสาว ทิพย์วรรณ ชอบจิตร

6201010182 นางสาว พินิดา งามไตรไร

6201010183 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกับทอง

6201010184 นางสาว กรณัฐ ภู่ขันเงิน

6201010185 นาย ภูริ นวลแป้น

6201010186 นางสาว สุดารัตน์ ขุนนุ้ย

6201010187 นางสาว กีรติ พันทะสาร

6201010188 นาง ปวริศา ดวงสาพล

6201010189 นางสาว ศุภรัตน์ รัตนจักร์

6201010190 นาย บัณฑิต เงินสม

6201010191 นางสาว ศศิมา ขุนทอง

6201010192 นางสาว นภาพร เค้ามิม

6201010193 นางสาว ปิยนุช ศรีกระจ่าง

6201010194 นางสาว จิรวรรณ ศิรินวล

6201010195 นาย ชยุตม์พนธ์ เพชรธนากิตติ

6201010196 นางสาว ณภัทรชนน สีนวนดํา

6201010197 นางสาว ปนัดดา แววเพ็ชร์

6201010198 นางสาว จันทร์จิรา มูลแก้ว

6201010199 นางสาว กฤษณา กสิกรรม

6201010200 นางสาว ชนาเกตุ ภูติวณิชย์
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6201010201 นาย นพนนท์ ชนินทยุทธวงศ์

6201010202 นาย พงศกร กังวานธํารง

6201010203 นางสาว เกวลี อุปมา

6201010204 นางสาว กติณญา สมสังข์

6201010205 นาย วิทวัส บรรเลง

6201010206 นางสาว ณัฐธิดา ชุมภูรัตน์

6201010207 นาย เทวมีน เรืองสมบูรณ์

6201010208 นางสาว นาถสุดา มณีเสน

6201010209 นางสาว พรศิริ นิธิเศรษฐ์

6201010210 นางสาว อรพรรณ สืบศรี

6201010211 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พิมพ์ภา โตเอ่ียม

6201010212 นาย คทาวุธ กันยามา

6201010213 นางสาว ชุติกาญจน์ ฉลอม

6201010214 นางสาว บุญญิสา น้ําผึ้ง

6201010215 นางสาว ดวงกมล อมรฤทธิ์

6201010216 นาย ธนาพงษ์ นุ่นลอย

6201010217 นาย อัครเดช ห้วยหงษ์ทอง

6201010218 นางสาว ศุภกานต์ วิไลศิริลักษณ์

6201010219 นางสาว วัลยา หม่ืนสกุล

6201010220 นาย สุธิพงศ์ ยอดราช

6201010221 นางสาว รัตนาวดี เอ่ียมอาจ

6201010222 นางสาว นริศรา ฉัตรวัชรกุล

6201010223 นางสาว เบญญาภา สมเพราะ

6201010224 นางสาว โสภิดา ยี่สุ่นสี

6201010225 นางสาว วรรณรัตน์ คล้ายนิล
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6201010226 นาย จิตติชัย โฉมบุตร

6201010227 นางสาว ดวงพร เอ่ียมสําอางค์

6201010228 นาย กษมา มุสิกวัตร

6201010229 นางสาว นิภา บุตรดี

6201010230 นางสาว จันทร์พิมพ์ ดําคํา

6201010231 นาย ชัชรินทร์ เป็นบุญ

6201010232 นาย ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ

6201010233 นางสาว ณัฐพร สมรักษ์

6201010234 นางสาว อุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์

6201010235 นางสาว น้ําฝน สินศิริ

6201010236 นางสาว ลัดดา นะคันทา

6201010237 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กชพร มโนรัตน์

6201010238 นาย ปิยพล สันติวรานนท์

6201010239 นาย ปริวรรต อุทธสิงห์

6201010240 นางสาว อัจฉราภรณ์ สัญหาธรรม

6201010241 นาย ภาณุวัสน์ เขียวสลับ

6201010242 นาย สุเมธ คณะศรี

6201010243 นางสาว ชาริณี บัวลอย

6201010244 นางสาว กัญญารัตน์ กลิ่นสกุล

6201010245 นางสาว สายทอง สมแก้ว

6201010246 นาย ดํารงศักดิ์ เฮงสว่าง

6201010247 นางสาว ดารัตน์ อินศิทร

6201010248 นางสาว รมย์ชลี เหลือวัฒนวรรณ

6201010249 นางสาว สยุมพร ปัญญา

6201010250 นาง จิราพร ใจรื่น
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6201010251 นางสาว วารุณี กันทากาศ

6201010252 นาย ธีรวัฒน์ เรืองมาก

6201010253 นางสาว พิชฎารัตน์ พรมเหลา

6201010254 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ หาสนาม

6201010255 นางสาว กนกวรรณ เล้าเจริญฤทธิกุล

6201010256 นางสาว กฤษดาภรณ์ พร้อมสุข

6201010257 นางสาว ญารวี บุญคํา

6201010258 นางสาว เพชรรัตน์ ดีแก้ว

6201010259 นาย สิทธิพล พนาสุวรรณรัตน์

6201010260 นาย พลาธรณ์ มหาวงศ์

6201010261 นางสาว กรรธิมา ปฏิปทามรรค

6201010262 นางสาว จิตติมา แก่นอ้วน

6201010263 นาย วีรยุทธ บุญเพ็ง

6201010264 นางสาว ฐานวดี ศักดาศรี

6201010265 นาย ชนนท์ เต็มไป

6201010266 นาย ธีรศักดิ์ โคทนา

6201010267 นางสาว ชลดา ประเสริฐสังข์

6201010268 นาย ปัญจพล จําปาทิพย์

6201010269 นางสาว พรพิมล นวลดั้ว

6201010270 นางสาว สถาพร สุขศรีวรรณ

6201010271 นางสาว วริศรา พรหมนวล

6201010272 นาย ณทสพล จํารูญศิริ

6201010273 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชดาพรรณ ปันทา

6201010274 นางสาว ณัฏฐรัศม์ิ ปินยาโน

6201010275 นางสาว ขวัญชนก ทองจาด
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6201010276 นางสาว พนิตต์นาฏ กังหัน

6201010277 นางสาว ปวริศา ม่วงทอง

6201010278 นางสาว เทพวลี คะนานทอง

6201010279 นาย ตุลยวัฒน์ หอมภู่

6201010280 นางสาว นนท์ชนก โคตพันธ์

6201010281 นางสาว รัดเกล้า อู่เงิน

6201010282 นางสาว จิดาภา แสงสุริยา

6201010283 นางสาว วิภาดา สว่างแสง

6201010284 นางสาว ราตรี สีสําลี

6201010285 นาย กิตติ กันจันวงศ์

6201010286 นางสาว ศุภัชฎา หาญชนะ

6201010287 นางสาว วิลันดา น้อยสร้าง

6201010288 นาย อนุวัฒิ ชํานาญกิจ

6201010289 นาย อิทธิฤทธิ์ ปิ่นทอง

6201010290 นาย นที นิลสุ่ม

6201010291 นาย ครรชิตพล พรรณสาร

6201010292 นางสาว อิงอร ศิระวงษ์

6201010293 นางสาว เอกไพลิน สิทธิกุล

6201010294 นาย กฤตภัค คงทอง

6201010295 นาย อภิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง

6201010296 นางสาว พัชรี พูลเพ่ิม

6201010297 นาย นราวิชญ์ ช่างต่อ

6201010298 นางสาว ขวัญกมล เขียวพุ่มพวง

6201010299 นางสาว สุวรรณา แม่นหมาย

6201010300 นางสาว ประกายดาว ขวัญนิยม
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6201010301 นาย ธีรภัทร ซาซุม

6201010302 นางสาว มาละตรีหนึ่ง สีหไกร

6201010303 นาย ธีรศักดิ์ ศิริพันธ์

6201010304 นาย วรกฤษ พูลบุญ

6201010305 นางสาว รัตนาภรณ์ ไกรเทพ

6201010306 นางสาว พรลักษมี ชมภูพงษ์

6201010307 นางสาว โชติรส พงษ์ปราโมทย์

6201010308 นางสาว ปาจารีย์ คงบัน

6201010309 นางสาว สุริวรรณ มูลจันทร์

6201010310 นางสาว แพรวทอง คําหอม

6201010311 นาย วิษณุวิชญ์ ทองอ่อน

6201010312 นาย ปณิธาน พินิจปวงชน

6201010313 นางสาว บุญร่วม ขุนอินทร์

6201010314 นาย อานนท์ แก้วพิลา

6201010315 นางสาว สุมิตรา สุขเกิด

6201010316 นางสาว กัญญรัตน์ อินตาพวง

6201010317 นางสาว นารินทร์ คามบุศย์

6201010318 นางสาว สมาภรณ์ สีราศ

6201010319 นางสาว นิสารัตน์ ทรงเจริญ

6201010320 นางสาว สิตานันท์ สงนุ้ย

6201010321 นาย วาทิต พวงมาลัย

6201010322 นาย อานันท์ เชื้อไพบูลย์

6201010323 นางสาว จิตติมา โพธิ์แสง

6201010324 นาง นุชนาถ พันธัง

6201010325 นางสาว ดวงพร พันธุ์สาคร
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6201010326 นางสาว เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์

6201010327 นางสาว กัญจนพร จันตา

6201010328 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัธชา บุญหล่อ

6201010329 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล

6201010330 นางสาว ชุดาภรณ์ หินสูงเนิน

6201010331 นางสาว นุชดา ใจกระจ่าง

6201010332 นางสาว ยามีรา นันลา

6201010333 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มมงคล

6201010334 นางสาว พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

6201010335 นาย โชคชัย อินทร์นอก

6201010336 นาย มงคล ปุ่นยิ้ม

6201010337 นางสาว สุภาพร จตุรภิสมาจาร

6201010338 นางสาว แคทรียา แสนคํา

6201010339 นาย ศุภเลิศ ปั้นพุ่มโพธิ์

6201010340 นาย สิริวัฒน์ หวังดี

6201010341 นาง พัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์

6201010342 นาย ยุทธพงษ์ แก้วบุญ

6201010343 นางสาว ชัญญนิษฐ์ หอมจันทร์

6201010344 นางสาว วราภรณ์ จันทบูรณ์

6201010345 นาย ภาณุภณ อินเงิน

6201010346 นาย บุญฤทธิ์ วิจิตร

6201010347 นางสาว สุวจี รักเจริญ

6201010348 นาย นายอายุวัฒก์ แพอ่อน

6201010349 นางสาว นิโลบล มีศรี

6201010350 นาย ฉัตรชัย โลหิตหาญ
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6201010351 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี

6201010352 นางสาว จิตติมา คงคาสวัสดิ์

6201010353 นางสาว สินใจ ดวงสีทอง

6201010354 นางสาว จุฑามาศ ราชมนตรี

6201010355 นางสาว ฐิตาภา เวียงคํา

6201010356 นาย กฤษฎา ธรรมกิจ

6201010357 นางสาว ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก

6201010358 นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง

6201010359 นางสาว สมสุดา เพ็ชรแสง

6201010360 นางสาว ประมีนา จันทรัตน์

6201010361 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วไชย

6201010362 นาย นัฐพงษ์ โสภิตชา

6201010363 นาย พงศกร ชั้นไพบูลย์

6201010364 นางสาว อรวรรณ ชุมทอง

6201010365 นาย นเคนทร์ กวีธนาธรรม

6201010366 นางสาว ณัฐชา การีพจน์

6201010367 นาย วรัญญู นนทศิริ

6201010368 นางสาว ศิริพร นาเดื่อ

6201010369 นาย ชินวัตร พงศกรธนวัฒน์

6201010370 นางสาว พัชรีพร ปินตาศรี

6201010371 นาย อนุชิต ข่าทิพย์พาที

6201010372 นาย ปรัชญาทวี นามงาม

6201010373 นางสาว ณัฐชยา ผดุงศิลป์

6201010374 นาย ไพโรจน์ พุ่มพวง

6201010375 นางสาว กชกร ทุมสอน
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6201010376 นางสาว เบญจมาส ชูเหล็ก

6201010377 นางสาว ภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า

6201010378 นางสาว ภรณี มณีโชติ

6201010379 นางสาว พชรภรณ์ คงดอน

6201010380 นางสาว จิรนันท์ อุปัชฌาย์

6201010381 นาย อภิสิทธิ์ สีหาเสน

6201010382 นาย สุริยา ธนะวงค์

6201010383 นาย บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน

6201010384 นาย เตชินท์ สามงามน้อย

6201010385 นาย พงศธร แก้วนิคม

6201010386 นาย ภาณุวรรษ ผิวละมุล

6201010387 นางสาว จารุพรรณ ใจใส

6201010388 นางสาว ชนันรัตน์ นวลแก้ว

6201010389 นาย นราธิป สิทธิ

6201010390 นาย กัญจนณัฏฐ์ บุญดํา

6201010391 นางสาว ปิยวรรณ อุณหะ

6201010392 นางสาว ฐิตาภา ธัญญะพานิช

6201010393 นางสาว ตรีชฎา จันทร์นาลาว

6201010394 นาย วชร สุรเชษฐพงษ์

6201010395 นาย ปกครอง ธรรมสรางกูร

6201010396 นางสาว ณัฐธิดา เสติ

6201010397 นางสาว ชุติมา สามารถ

6201010398 นางสาว ชนากานต์ แก้วรัตน์

6201010399 นางสาว สุพัดชา ช้างร้าย

6201010400 นาย ธีรภัทธ์ ชื่นชมน้อย
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6201010401 นางสาว กิตติรัตน์ ปานเพ็ชร

6201010402 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์

6201010403 นางสาว ศศิธร ดอนปัด

6201010404 นางสาว ฐิตาพร สุขอ่ิม

6201010405 นาย พุทธพร โสมบุญเสริม

6201010406 นาย บรรพต รักคุณ

6201010407 นาย สุรศักดิ์ มะเด่ือทอง

6201010408 นาย กร เสาร์พันธ์คํา

6201010409 นางสาว วัชราภรณ์ ดําริพัฒนสกุล

6201010410 นาย ปรีดิภัทร พันโน

6201010411 นางสาว เจนจิรา ยิ้มแย้ม

6201010412 นางสาว นิตยา คล้ายสีทอง

6201010413 นาย ปรเมนทร์ ศรีมณี

6201010414 นางสาว ศุทธินี ไชยแก้ว

6201010415 นางสาว วราลี ศรีเก้ือ

6201010416 นาย พิสันต์ ไพรศรี

6201010417 นางสาว ชุติกาญจน์ ฤาเดช

6201010418 นางสาว วรรณฤดี สุขโต

6201010419 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ สอนไวย์

6201010420 นาย ชนะเลิศ เทียนศิริ

6201010421 นางสาว กรกมล มีสุข

6201010422 นางสาว ธัณย์สิตา วิโรจน์เหมภาส

6201010423 นาย สมคิด สิริรัตน์

6201010424 นาย วรุณ จันทร์สว่าง

6201010425 นาย กฤษดา ทิพย์รัตน์
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6201010426 นาย จตุพล สวนสวรรค์

6201010427 นาย สุรศักดิ์ อบอุ่น

6201010428 นางสาว สายสุดา โภคา

6201010429 นางสาว วิภาพร พรอินทร์

6201010430 นางสาว พันทิวา แสงอบ

6201010431 นางสาว พรพิมล คงเฉลิม

6201010432 นาย สิทธิชัย อยู่ดี

6201010433 นาย กิตติศักดิ์ ทองวิจิตร์

6201010434 นางสาว ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

6201010435 นาย ภาณุพงศ์ จุลดุลย์

6201010436 นางสาว กมลพร ชัยวิศิษฐ์

6201010437 นางสาว ธนิดา ภักดี

6201010438 นางสาว วรรณกนก ชัยพันธ์

6201010439 นาย จิรายุส แหยมรักชาติ

6201010440 นางสาว รินรดา อุ่นขัวเรียง

6201010441 นาง อารีย์รัตน์ คําคุณ

6201010442 นาย จิรภาคย์ เกษสงคราม

6201010443 นางสาว พรปวีณ์ ถิระพงษ์

6201010444 นาย ทศพล แพทย์ชัยโย

6201010445 นางสาว กรรณิกา เชื้อทอง

6201010446 นาย พนิน สินธวารักษ์

6201010447 นางสาว วรรณิตา กัลลประวิทย์

6201010448 นางสาว ดาราวรรณ คําพันธ์

6201010449 นาย ดนยวิทย์ ปัญญาสุ

6201010450 นางสาว กัลยา สุขสวัสดิ์
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6201010451 นางสาว หทัยทิพย์ นราแหวว

6201010452 นาย วรพงษ์ กาศลังกา

6201010453 นางสาว มัณฑนา จันทร์เนย

6201010454 นาย ศรายุธ ปงกันทา

6201010455 นางสาว สุธรรมา ทองคล้าย

6201010456 นาย ปกาศิต จิตต์ปราณี

6201010457 นาย โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์

6201010458 นาย ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์

6201010459 นางสาว จงดี เจริญรูป

6201010460 นาย นิรวิทธ์ สุขคง

6201010461 นาย อักษร มานะวงศ์

6201010462 นางสาว สุกัญญา รัตนชัย

6201010463 นางสาว ธัญลักษณ์ อรพล

6201010464 นางสาว สุภัชชา จักรบุตร

6201010465 นางสาว วาสนา เพชรประดับ

6201010466 นางสาว แพรพรรณ เกุตสวัสดิ์

6201010467 นางสาว ภาณิกา ปราการรัตน์

6201010468 นางสาว สุภาวดี แสงพิทักษ์

6201010469 นางสาว อรัญญา บุนนาค

6201010470 นาย พิทักพงษ์ จันทร์ดี

6201010471 นางสาว อัจฉราภรณ์ มะเสนา

6201010472 นาย นฤพล จันทนะ

6201010473 นางสาว วนิดา แก้วเกิด

6201010474 นางสาว เตือนใจ เดชบุรัมย์

6201010475 นางสาว สลิลลา บุญเทียม
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6201010476 นางสาว สมหญิง ศรีทัพไทย

6201010477 นางสาว กาญจนา คงเพชรพะเนา

6201010478 นาย วิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

6201010479 นาย วชิระ ชํานาญ

6201010480 นาย นาวิน จุลกะรัตน์

6201010481 นาย สุพรชัย บุญสร้อย

6201010482 นาย พีรธัช ชัยศาสตร์

6201010483 นางสาว ปรางศ์วลัย ชนะชัย

6201010484 นางสาว เฉลิมขวัญ พูลวงษ์

6201010485 นางสาว รัตนา กาทอง

6201010486 นาย ชัยพัทธ์ ช่วยแดง

6201010487 นาย มุมีน มาลินี

6201010488 นาย ศุภกิจ เหมือนพิมทอง

6201010489 นาย ปฐวี พุฒิไพโรจน์

6201010490 นาย สาคเรศ ชูมณี

6201010491 นาย กิตติศักดิ์ ปัญญา

6201010492 นางสาว สุภาวรรณ พ่ึงสุข

6201010493 นาย ณัฐพล จรัสรัตนวงศ์

6201010494 นาย พงศกร กุลพัฒนปรีชา

6201010495 นางสาว กรรณิการ์ โภคาสัมฤทธิ์

6201010496 นางสาว วรรณนิสา กันนา

6201010497 นางสาว นิมิตยา เกลื่อนกลาด

6201010498 นางสาว นภาพรรณ ศรีสุขผ่อง

6201010499 นาย อนุชาติ อาจหาญ

6201010500 นางสาว ภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว
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6201010501 นางสาว พิชญา มหาคํา

6201010502 นาย วรุณ จุลตะคุ

6201010503 นาย จักรพงษ์ ไศลรวม

6201010504 นาง เปรมกมล เกษบรรจง

6201010505 นางสาว ประภาพรรณ โปร่งสันเทียะ

6201010506 นางสาว สุชาดา ดีนนุ้ย

6201010507 นางสาว สุจิรา ศรสูงเนิน

6201010508 นางสาว กุสุมา เม่นขํา

6201010509 นางสาว พุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย

6201010510 นางสาว นัฏการ บุญภา

6201010511 นางสาว เบ็ญจมาพร ตะวงษ์

6201010512 นางสาว วราลักษณ์ เย็นใจ

6201010513 นาย พิธีกร สุภาวงศ์

6201010514 นาย ณรงค์เดช เดชคง

6201010515 นาย ตะวัน เทพเสาร์

6201010516 นางสาว ฉันทนา วรกําพล

6201010517 นางสาว ภัทร์ธีรา บุญทูล

6201010518 นางสาว ศุภรินทร์ บุญโพธิ์

6201010519 นางสาว ศศิ สุขเสวต

6201010520 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ผกามาศ มีศรี

6201010521 นางสาว สุชญา บุญเสริม

6201010522 นางสาว สดับพร พรรณบัวตูม

6201010523 นางสาว จารุวรรณ เขียวทอง

6201010524 นางสาว วิภารัตน์ จีนเม๋ง

6201010525 นางสาว กรรณิการ์ ดุมา
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6201010526 นางสาว วันวิสา ภูไชยศรี

6201010527 นาย นัฐวุฒิ มงคลลาภ

6201010528 นาง พิมรดา ประทุมเหง่า

6201010529 นางสาว ณิชมน พันประหัศ

6201010530 นาย ศิรสิทธิ์ เอ้ือประเสริฐ

6201010531 นางสาว ธนพร ทองคําอยู่

6201010532 นาย สราวุธ ปัสสาคร

6201010533 นางสาว รุ่งทิวา ราชวงศ์

6201010534 นางสาว สรินยา การมานะ

6201010535 นางสาว กรรณิการ์ สวนผล

6201010536 นาย ชาญชัย พลอยศรี

6201010537 นาย ปริญญา เกตุแก้ว

6201010538 นางสาว สโรชินี วิหะกะรัตน์

6201010539 นางสาว วิภาวี ม่ันใจ

6201010540 นาย สุรศักดิ์ อัคคะปะชะ

6201010541 นาย วชิรพล คําบูชา

6201010542 นางสาว เพ็ญแข ซ้ายวัด

6201010543 นางสาว นิชา เปาวรัตน์

6201010544 นางสาว จินตนา วิลาจันทร์

6201010545 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลณฐพัฒน์ พรมโยชน์

6201010546 นางสาว นันท์ชนก รุ่งอนันต์

6201010547 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขเจริญ

6201010548 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร

6201010549 นาย อดิศักดิ์ เหง่ียมสระน้อย

6201010550 นาย กฤษดา กฤษมานิต
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6201010551 นาย วีระยุทธ์ ประทุมชู

6201010552 นางสาว พรประภา อนุกูล

6201010553 นางสาว วรรณภา ผุดบัวดง

6201010554 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุสบา ไหมเงิน

6201010555 นางสาว ขวัญดาว กาดใจเข็ม

6201010556 นางสาว ศลินนา ทวยสงฆ์

6201010557 นางสาว สิรีมาตร จิตปาโล

6201010558 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มาริษา อู่ขลิบ

6201010559 นางสาว ลลิตา ไชยโชค

6201010560 นาง ปรัชญาณี นวลพร้ฎง

6201010561 นางสาว อนิตา ดาหลาย

6201010562 นาย ภูชิต แซ่กง

6201010563 นางสาว ธิติมา เลาหสินณรงค์

6201010564 นาย สรวัช หนูพินิตร์

6201010565 นางสาว จินตภา วิจิตรจั่น

6201010566 นางสาว ธรรมิตาว์ เกษมสําราญกุล

6201010567 นางสาว วริษา โพธิบุตร

6201010568 นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย

6201010569 นางสาว วิรัชต์ตา ปานดิษฐ

6201010570 นาย ณัฐมันต์ มีบุญ

6201010571 นางสาว ปัทมวรรณ จอมชัย

6201010572 นาย วรนาท เสนากูล

6201010573 นางสาว สุทธิดา ธรรมเกษร

6201010574 นาย ธีรวัฒน์ นรพัฒน์

6201010575 นางสาว กฤตยา วรรณบวร
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6201010576 นาย ปฏิวัติ ฮามพิทักษ์

6201010577 นางสาว ศศิธร สายสกล

6201010578 นางสาว อุไรวรรณ หันช่อ

6201010579 นางสาว ภาณี จ่ายอ๋อง

6201010580 นาย ทัพไท สุมาลย์โรจน์

6201010581 นางสาว ภัทรจาริน ทองเพ็ง

6201010582 นางสาว นิศากร ไกรสุข

6201010583 นางสาว รจนา ปั้นทองคํา

6201010584 นาย วัชร แก้วมุนตรี

6201010585 นาย วงศธร พุ่มพวง

6201010586 นางสาว กัญจน์ชญา แซ่ตั๊น

6201010587 นาย ศุภณัฐ ทามัน

6201010588 นางสาว กรณิการ์ วงษ์มิตรแท้

6201010589 นางสาว ภัทราพรรณ เสตา

6201010590 นาย งามพล เลิศดุลย์

6201010591 นาย ชาตรี อริยะพิทักษ์

6201010592 นางสาว พิมพ์ชนก บูรณะพิทักษ์

6201010593 นางสาว มานิดา อุณหะจิรังรักษ์

6201010594 นางสาว อัจฉรา มะโนจิตต์

6201010595 นาย ธนวัฒน์ กิติเวชโภคาวัฒน์

6201010596 นาย พีระพงษ์ ป้องปาน

6201010597 นางสาว ชนัดดา เกงชัยภูมิ

6201010598 นาย สุวิจักษณ์ สวัสดี

6201010599 นางสาว ปานรดา แจ้งสันเทียะ

6201010600 นางสาว ณปภัทรภรณ์ จุดโต
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6201010601 นางสาว กมลนัทธ์ มรกตศรีวรรณ

6201010602 นางสาว เบญจวรรณ รักอักษร

6201010603 นาย บัณฑิต ทิพย์อักษร

6201010604 นางสาว ณัฐกมล แมดเมือง

6201010605 ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา

6201010606 นางสาว มาติกา สุดสาคร

6201010607 นาย ศรรัก จันทร์คง

6201010608 นางสาว เบญจมาศ ศาลาน้อย

6201010609 นาย กิตติธัช สัจจากุล

6201010610 นางสาว ขนิษฐา บุญแก้ว

6201010611 ว่าท่ี ร.ต. เจษฎา บุญจันทร์

6201010612 นาย เอนกพงศ์ สีเขียว

6201010613 นางสาว ทิตยา แพรแจ่ม

6201010614 นางสาว อรอนงค์ วงศ์จันทร์

6201010615 นาย อธิปพัฒน์ ณัฐจิรสุวรรณ

6201010616 นาย กิตติพงศ์ จนัทร์บุญ

6201010617 นาย วรยศ สว่างชม

6201010618 นาย ปิยะนัฐ ปิ่นทกูล

6201010619 นางสาว จารุวรรณ แก้วจอหอ

6201010620 นางสาว เพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ

6201010621 นางสาว ปวริศา ขุนเหล็ง

6201010622 นาย ชญา ศศิภัทรกุล

6201010623 นางสาว ธัญญารัตน์ พ้ืนพรม

6201010624 นางสาว ศรินยา รักกสิวิทย์

6201010625 นาย ชิติพันธ์ พยายาม
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6201010626 นางสาว สุพัตรา พรมพันธ์

6201010627 นางสาว สาริณี เพ็งบ้านไร่

6201010628 นาย จิรายุ พูลทวี

6201010629 นาย ธีระ ธัญถนอม

6201010630 นางสาว จันทวรรณ เหล่างาม

6201010631 นาย เฉลิมเกียรติ นวลพริ้ง

6201010632 นาย กฤตศิลป์ สงเคราะห์

6201010633 นางสาว สมฤดี จั่นบุปผา

6201010634 นางสาว อรพิน เพ็ชรรักษา

6201010635 นางสาว พรพิมล หม่ันจิตร

6201010636 นางสาว ชฎาพร สุพงษ์

6201010637 นางสาว สุขุมา นิลวัตร

6201010638 นาย เฉลิมชัย เกิดผล

6201010639 นางสาว สุภัค บุนทรีรัตน์

6201010640 นางสาว พิมลพรรณ เชื้อเมืองพาน

6201010641 นางสาว จารวี เล็กสุขศรี

6201010642 นาย โอภาส สุขศรี

6201010643 นาย ภราดร บุญพอ

6201010644 นางสาว ดวงกมล พูลสวัสดิ์

6201010645 นาย ศุภกร ประมุทา

6201010646 นางสาว อาทิตยา จันทร์หอม

6201010647 นางสาว อภิญญา เอ้ืออรุณชัย

6201010648 นางสาว สุนันทิณี โพธิ์เกิด

6201010649 นางสาว ปภิชยา สุวรรณมาลี

6201010650 นางสาว วิลันดา ปูเต๊ะ
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6201010651 นาง จุฬารักษ์ อุทธสิงห์

6201010652 นาย ปวรุตม์ บุญประเสริฐ

6201010653 นางสาว มณมนัส ผลานันตพงศ์

6201010654 นาย ภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง

6201010655 นาย กฤษณะ คํ่าคูณ

6201010656 นางสาว พิมพิลัย ขันทรี

6201010657 นาย อุดมทรัพย์ จันทะลือ

6201010658 นางสาว อัจฉราพร มะณีชัย มะณีชัย

6201010659 นาย ศรายุธ ศรีดี

6201010660 นางสาว สิริพร ถนอมเงิน

6201010661 นาย ณัฐวุฒิ วรรณา

6201010662 นางสาว ศุภิสรา กิมพิทักษ์

6201010663 นาย นฤเบศ กะทิศาสตร์

6201010664 นางสาว ประณิธิ บัวดํา

6201010665 นางสาว สุดารัตน์ แจ่มใส

6201010666 นาย ณัฐพงศ์ คงกระพันธ์

6201010667 นางสาว ขนิษฐา สุทธิบริบาล

6201010668 นาย อภิรัฐ รักเดช

6201010669 นางสาว ณภัค พรายแย้มแข

6201010670 นางสาว สุปาณี นิยมศิลป

6201010671 นาย อนุวัตร สูงติวงศ์

6201010672 นางสาว ธนธร ฉายสุวรรณ

6201010673 นางสาว อัจฉรา พรมสุวรรณ

6201010674 นาย ญาณ อ้วนสิงห์

6201010675 นางสาว สุรีย์รัตน์ วอทอง
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6201010676 นาง กนกวรรณ คุ้มทอง

6201010677 นางสาว คัมภีรพรรณ สิงหพานิช

6201010678 นางสาว จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน

6201010679 นาย ภาคภูมิ มัติโก

6201010680 นางสาว ดาริกา ผิวฝ้าย

6201010681 นาย จิรายุ เปี่ยมรอด

6201010682 นาย เตชินท์ ดาราวงษ์

6201010683 นางสาว พนิดา เซ่ียงม้า

6201010684 นาย อิทธิพัฒน์ จิตรบรรจง

6201010685 นาย ปัญญา ทีบุญมา

6201010686 นางสาว ธนาพร ถาวร

6201010687 นาย คัมภีร์ ชลภักดี

6201010688 นางสาว วริศรา จันทร์เท่ียง

6201010689 นาย ศุภวิชญ์ ภัทรพิศาล

6201010690 นาย ปวัฒน์ชัย พรหมเมศร

6201010691 นางสาว กนกวรรณ คําเกตุ

6201010692 นาย ศิริศักดิ์ ทองคํา

6201010693 นาย กมล แฝงบุบผา

6201010694 นาย ภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

6201010695 นางสาว ธีราพร สมบูรณ์

6201010696 นางสาว สาวิตรี เชื้อพงษ์

6201010697 นางสาว มารตี บัวเรือง

6201010698 นางสาว ภาวินี หังษา

6201010699 นางสาว สิรีธร พงษ์นัยรัตน์

6201010700 ว่าท่ีร้อยตรี บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น
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6201010701 นางสาว พรศิริ สัตยาคุณ

6201010702 นางสาว ขนิษฐา พรรณบุตร

6201010703 นางสาว เสริมทรัพย์ รักษาวงษ์

6201010704 นางสาว รุ่งรวี ปัณณวลี

6201010705 นาย กรวิชญ์ เสนทอง

6201010706 นางสาว ฐิติมา ภู่มาก

6201010707 นาย ณัฐวุฒิ อํานวยนาถพงศ์

6201010708 นาย ปัณภัทร์ ว่องไว

6201010709 นางสาว เทพอัปสร ขันขะ

6201010710 นางสาว ขวัญเนตร ทองศรี

6201010711 นาย จักรพงศ์ ด้วงพันธุ์

6201010712 นาง รพีพร โอซจาน

6201010713 นาย ประสมชัย พรมเมตตา

6201010714 นาย พชระ พรหมรักษ์

6201010715 นาย นที สุขสง่า

6201010716 นาย สุรศักดิ์ บุญชูดํา

6201010717 นางสาว ศุภมาศ เชาวะเจริญ

6201010718 นาย ศรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล

6201010719 นางสาว บุษกร ก้อนทอง

6201010720 นาย สุรพล เพ่งพินิจ

6201010721 นาย อนิวัต รักหนก

6201010722 นาย กรัณย์ธร ทุ่นศิริ

6201010723 นางสาว สุวัลญา สง่าแสง

6201010724 นาย ธนรุจ ฉายแก้ว

6201010725 นาย วิศรุต สูญพ้นไร้
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6201010726 นาย ศักย์วริษฐ์ อินตาพรม

6201010727 นาย ศุภชัย ภิบาลพักตร์

6201010728 นางสาว ณัฐนารี รัตนสําเนียง

6201010729 นางสาว ธนธรณ์ พานพิกุล

6201010730 นางสาว สุคลทรา มงคล

6201010731 นาย ณัฐเกียรติ ผดุงกมล

6201010732 นางสาว พนิดา พงษ์ตุ้ย

6201010733 นาย ไพศาล นรินทร

6201010734 นาย ชัพวิชญ์ ปัญโย

6201010735 นาย กฤษดา เพชรทอง

6201010736 นางสาว สุกัญญา เหมทานนท์

6201010737 นางสาว พิชญา ตันสกุล

6201010738 นางสาว จิราภา พลลุน

6201010739 นาย ธิติ วานิชดิลกรัตน์

6201010740 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม

6201010741 นาย ศุภลักษณ์ คันภูเขียว

6201010742 นางสาว วัชราพร ปัญญาทอง

6201010743 นาย ณัฐกิตติ์ การรัตน์

6201010744 นาย นครินทร์ ปานันท์

6201010745 นาย สัมฤทธิ์ เสนตา

6201010746 นาย ชัชนิ สดคมขํา

6201010747 นาย ณัฐพล พิมพ์สอน

6201010748 นาย โกสินทร์ แจ้งสามสี

6201010749 นาย รณกร รังกา

6201010750 นาย คงกฤช นวลจันทร์คง
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6201010751 นาย นพคุณ รุ่งเรือง

6201010752 นาย สิปปกร ร่อนทองชัย

6201010753 นาย สุรเชษฐ์ เจริญอรุณตระกูล

6201010754 นาย ธมกร เพียรภายลุน

6201010755 นางสาว สร้อยกาญจน์ดา เครือแก้ว

6201010756 นางสาว ประภัสสร ม่ันคง

6201010757 นาย ภูรินทร์ สิขรีไพศาล

6201010758 นางสาว จิรนันท์ จรัสกุล

6201010759 นาย ประกอบ ไหล่ทอง

6201010760 นางสาว หงษ์ฟ้า ใบบ้ง

6201010761 นางสาว ปานจิตร วันเปรียงเถาว์

6201010762 นาย จักรพงศ์ เสาะแสวง

6201010763 นาย เขตต์ตะวัน นิ่มมา

6201010764 นาย กฤษณพงศ์ ข่มอาวุธ

6201010765 นาย ณัฐพงษ์ กัลยาแก้ว

6201010766 นางสาว เปี่ยมพร ศรีประทัย

6201010767 นาย สุทธิพงค์ กําธร

6201010768 นาย ฉัตรฐพล เรืองเจริญ

6201010769 นาย มนัส ชัยยะนุภาพ

6201010770 นางสาว พรทิพย์ เสวิวัฒน์

6201010771 นางสาว บุญเรือน ขวัญนุ้ย

6201010772 นางสาว สุทธิภา รัตนพงษ์พร

6201010773 นาย กฤติพร เท่ียงธรรม

6201010774 นางสาว วรรณพร พยอม

6201010775 นางสาว สุพัตรา จูจันทร์
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6201010776 นาย ศักดิธร แก้ววิเชียร

6201010777 นางสาว มนัชชา รัตนดํารงภิญโญ

6201010778 นางสาว ทัศนวรรณ คนซ่ือ

6201010779 นาย กฤษฎา เมฆิน

6201010780 นาย กิตติธัช สารปรัง

6201010781 นาย วิสันต์ นิลโกมล

6201010782 นาย กฤติน สุทธิวารินทร์กุล

6201010783 นาย ถาวร สุทธหลวง

6201010784 นาย สุภสิทธิ์ บุญเรือน

6201010785 นางสาว แตงโม พันธุ์ไชยศรี

6201010786 นางสาว มนสิการ พงษ์พันธ์

6201010787 นางสาว วันวิสา ถุงทรัพย์

6201010788 นางสาว พนิดา เพชรสุวรรณ

6201010789 นาย นายนราพงษ์ แสงราม

6201010790 นาย ปริสุ กรรณิกา

6201010791 นาย อาดีเหลด หยาหลี

6201010792 นาย กฤติณ สุดโต

6201010793 นาย พัฒนา ยิวคิม

6201010794 นางสาว ชลิตา โรจนแ์ก้ว

6201010795 นาย ธเนศ สีโม

6201010796 นางสาว พัชรินทร์ จันทาพูน

6201010797 นาย วศิน หนวดพรม

6201010798 นางสาว ตวงทิพย์ สิทธานัน

6201010799 นางสาว ภควดี ยกสิทธิ์

6201010800 นาย ศตวุฒิ เทนโสภา
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6201010801 นาย ชัชวาล ไชยชนะ

6201010802 นางสาว สุพรรณิการ์ กุศลชู

6201010803 นาย ปฐมพงษ์ สินโพธิ์

6201010804 นาย จรินทร์ หวังข้อกลาง

6201010805 นาย กริช ศรีพรหมินทร์

6201010806 นางสาว บุญสิตา ธิบดี

6201010807 นาย พนิต คิดรอบ

6201010808 นาย ธีรวัฒน์ ศรีสุรพล

6201010809 นางสาว อลิษา กลยนีย์

6201010810 นางสาว สินีนาท ทาซ้าย

6201010811 นาย ณัฐพัฒน์ รัตนวนาวงศ์

6201010812 นางสาว ศศิธร คําอู

6201010813 นางสาว พิมพ์ผกา เย็นละม่อม

6201010814 นาย เฉลิมพร แก้วเซ่ง

6201010815 นาย นรากร โตจิต

6201010816 นาย พีรพัฒน์ ดุมนิล

6201010817 นางสาว ศิริมา วังบุญคง

6201010818 นางสาว เกศสุดา เอกนิคม

6201010819 นาย กฤตพร อุตรา

6201010820 นางสาว เตือนใจ โสชัยยัน

6201010821 นางสาว อินทิรา ตราชู

6201010822 นาย ณฐพล พชรกาญจนกุล

6201010823 นางสาว พิมภิรัตน์ มณีเหล็ก

6201010824 นาย อิสราพงษ์ ชวดนุช

6201010825 นาย ณัฐวุฒิ ลพสถิตย์
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6201010826 นางสาว วราลักษณ์ เนตรทิพย์

6201010827 นาย เชิงเชาวน์ จงหวัง

6201010828 นาย วรนนท์ สิทธิบุศย์

6201010829 นาย นรเทพ พิกุลทอง

6201010830 นาย นิพนธ์ เจิมประเสริฐ

6201010831 นาย ทรงยศ โรจนรัตน์

6201010832 นาย วุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่

6201010833 นางสาว นลพรรณ ทองมีเอียด

6201010834 ว่าท่ีร้อยตรี คชกริช ผลานิสงค์

6201010835 นางสาว สุภาพร เชื้อนุ่น

6201010836 นาย วิศวัฒน์ เวชวินิจ

6201010837 นางสาว สุภาวดี จิตต์วรจินดา

6201010838 นาย พิศาล อินทราวุธ

6201010839 นาย ฤทธิไกร สายคํามูล

6201010840 นาย ณัฐกรณ์ เกตรักทอง

6201010841 นางสาว ทัศนีย์ วัยคุณา

6201010842 นางสาว ธัญลักษณ์ จันทร์กุล

6201010843 นางสาว พรนิภา ชินรัมย์

6201010844 นางสาว ปวีณรัตน์ พิชิตบวรศักดิ์

6201010845 นาย อนุวัต สาดท่าช้าง

6201010846 นาย ชิตพล ดีมาก

6201010847 นาย วิสูจน์ สุพงษ์

6201010848 นางสาว รัชพร เรืองเกิด

6201010849 นางสาว สราลี พิพิธพิทักษ์

6201010850 นางสาว ธันยพร บังใบ
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6201010851 นาย จักรวาล พ่ึงแตง

6201010852 นาย เสรี หมุดแก้ว

6201010853 นาย วีรยุทธ สุวรรณโอฬาร

6201010854 นาย ประเสริฐ กาญจนะแก้ว

6201010855 นาย วิเชียร จั่นจํารูญ จั่นจํารูญ

6201010856 นางสาว สุภัค สุวรรณธาดา

6201010857 นาง ฉวีวรรณ พิมสาร

6201010858 นางสาว อภิญญา สายสมร

6201010859 นางสาว ปวีณา บาดาล

6201010860 นางสาว วศิรา คงสวี

6201010861 นาย ภานุวัฒน์ ยอดรักษ์

6201010862 นาย สุรศักดิ์ วิเศษสิงห์

6201010863 นาย สันติ ธรรมดิษฐ

6201010864 นางสาว พิมพาพรรณ ดวงแก้ว

6201010865 นาย รักชัย เกียรติเมธา

6201010866 นางสาว ชนิสา สว่างจันทร์

6201010867 นางสาว ชนิการณ์ ดิษฐศรี

6201010868 นางสาว ทิพยรัตน์ บุญช้าง

6201010869 นางสาว ละอองดาว เถาว์พิมาย

6201010870 นางสาว พัชรพันธุ์ ทองสันต์

6201010871 นางสาว ปุณณดา ชาญชัยชูจิต

6201010872 นางสาว ทิพากร ภูสาคร

6201010873 นาย ภาณุพงศ์ คงดํา

6201010874 นาย ศิวกร ประมุทา

6201010875 นางสาว ณัฐณิชา อุตรชน
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6201010876 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถพล คําจันทร์

6201010877 นาย จักกฤช กอไคร้

6201010878 นาย อดิศร ด่านพานิชย์

6201010879 นาย คมกริช ดีทองอ่อน

6201010880 นาย ฉัตรชัย ปันแก้ว

6201010881 นางสาว อัมพวัน บัวปาน

6201010882 นางสาว นุสรา สําเนียงก้อง

6201010883 นางสาว ณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์

6201010884 นาย วรุต ชาลีคาร

6201010885 นาย ปฐมพงษ์ วงษ์อําภา

6201010886 นางสาว กรรณิการ์ บุญม่ัน

6201010887 นางสาว ศุภรัตน์ ทองกก

6201010888 นาย อําพล เท่งวา

6201010889 ส.ต.ต. ธีรยุทธ จันต๊ะบุญ

6201010890 นางสาว ชโรชา ทับทอง

6201010891 นางสาว ชุลีพร จารุจินดา

6201010892 นางสาว พัชรี ยศปัญญา

6201010893 นาย จิรเมธ ม่วงแก้ว

6201010894 นาย กฤษฎา จันทร์พวง

6201010895 นางสาว สิริณณา กู้เกียรติดํารงกุล

6201010896 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ โพธิ์ทอง

6201010897 นางสาว ศิริวารี เมืองมีบัว

6201010898 นาย จักรพงษ์ ยอดจิตร

6201010899 นางสาว นิรินทร เก่ียวม่าน
----------------------------------------------------
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6201020001 นาย ปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน

6201020002 นาย ชลกานต์ โต๊ะทองนพคุณ

6201020003 นางสาว กรณิศ ท้วมทองดี

6201020004 นางสาว จาริณีย์ พรหมพลจร

6201020005 นางสาว ศรัณยา สมตน

6201020006 นาย พีระพงษ์ รุจิดามพ์

6201020007 นาย เอกรัฐ สุวรรณเวช

6201020008 นางสาว มุทิตา คําเชิด

6201020009 นาย กรณ์ เพชรพิมพ์พันธุ์

6201020010 นางสาว ณัฐณิชา ตันเจริญ
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6201020011 นาย ธีรภัทร สินทรัพย์

6201020012 นางสาว เนตรชนก ชัยสงคราม

6201020013 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ

6201020014 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี เหมืองเพ่ิม

6201020015 นาย ศักดิ์ศิษฏ์ จอมพลาพล

6201020016 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์

6201020017 นาย สุรพศ ทองตําลึง

6201020018 นาย ภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง

6201020019 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐ ผลตาล

6201020020 นางสาว พชรพร ตาลเลี้ยง

6201020021 นาย ฆนาการ ถือแก้ว

6201020022 นางสาว สุวิมล พรหมยก

6201020023 นาง ปิยะธิดา ใจหลัก

6201020024 นาง จารุวรรณ บุญไชย

6201020025 สิบตํารวจโทหญิง ธัญชนก รัดจันทอง
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6201020026 นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ

6201020027 นางสาว วัชรีวันท์ อินธนากรสกุล

6201020028 นางสาว วัชราภรณ์ วิฤทธิ์ชัย

6201020029 นาย สิทธิ อัครวิชัยธรรม

6201020030 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ

6201020031 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล

6201020032 นาย อรรถวุฒิ วันตา

6201020033 นางสาว กานต์ดา ด้วงดน

6201020034 นางสาว ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร

6201020035 นางสาว ภาพร สมบูรณ์สุฎข

6201020036 นางสาว มณีกาญจน์ มาแก้ว

6201020037 นาย ฉัตรชัย แก้วประดิษฐ

6201020038 นางสาว สุกัญญา แป้นแก้ว

6201020039 นาย พิพัฒน์พล วงศ์สมุทร

6201020040 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค

6201020041 นาย อักษร ปานเนาว์

6201020042 ว่าท่ีร้อยตรี คมกริบ รัตนภิบาล

6201020043 นางสาว หทัยธร เทพพิทักษ์

6201020044 นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร

6201020045 นางสาว ดวงกมล สาคร

6201020046 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัวตั้ง

6201020047 นาย รัฏฐ์ปรินทร์ แก้วกําชัยเจริญ

6201020048 นางสาว พนัชกร จันทร์ธนะกุล

6201020049 นาย ศึกศิษฏ์ จํานงค์สุทธิ์

6201020050 นาย ชณัฏฐ์ จันทร์อุดม
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6201020051 นาย ศุภชีพ โมลัยรักษ์

6201020052 นาย อิสรีย์กร แก้วประเสริฐ

6201020053 นาย พูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว

6201020054 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล

6201020055 นาย ทักษ์ดนัย ประทุมคํา

6201020056 จ่าอากาศเอก ทศพล สารธิมา

6201020057 นาย นุรัสกร พงษ์ปรีชา

6201020058 นาย อุดร นิ่มดํา

6201020059 นาย ธีรเศรษฐ์ บุญแสนกุลธวัช

6201020060 นาย ธีรวิทย์ เกิดแสง

6201020061 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน

6201020062 นางสาว วนิดา มารุ่ง

6201020063 นาย ปวรุตม์ นพคุณ

6201020064 นาย วินัย ชารัมย์

6201020065 นางสาว วิไลรัตน์ บันหาร

6201020066 นางสาว ปนัดดา วณารักษ์

6201020067 นางสาว ศิรินภา อินทร์เพ็ชร

6201020068 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน

6201020069 นางสาว ศิริลักษณ์ ยุคุณธร

6201020070 นาย อิมรอน เจ๊ะนุ๊

6201020071 นางสาว ปรียา ชัยสิงห์

6201020072 นาย วรภพ ศิริจินตนา

6201020073 นาย ภัทรพงศ์ ไชยยา

6201020074 นาย กฤษฎา วังซ้าย

6201020075 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์
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6201020076 นางสาว พิชญานันท์ สิงห์ปลอด

6201020077 นาย ณัฐ จินตพิทักษ์กุล

6201020078 นางสาว รริตาภรณ์ พิมพ์ศรี

6201020079 นางสาว อธิชา ปัญญาโกญ

6201020080 นาย ชณัทพัฒน์ นรนายา

6201020081 นางสาว จุฑาทิพย์ สีดาราช

6201020082 นางสาว อัจฉรา สะสมทรัพย์

6201020083 นาย นิตย์ กรกนกกมล

6201020084 นาง ขนิฐา บําเพ็ญบุญ

6201020085 นางสาว เรืองริน คงเจริญ

6201020086 นางสาว จิตราภรณ์ เอ้ียงอ่อง

6201020087 นาย เมธิวัฒน์ เมธิวรากูล

6201020088 จ่าอากาศตรีหญิง อรอุมา อุ่นตาดี

6201020089 นางสาว วัลย์ลิยา คล้ายมณี

6201020090 นาย ธีรวุฒิ เพ็ชรสงฆ์

6201020091 นาย ธนโชติ เวชการ

6201020092 นางสาว เนตรชนก มุกธวัตร

6201020093 นาย ชํานาญ จันทวาล

6201020094 นางสาว ณัฐชยา วงษ์นาคเพ็ชร์

6201020095 นางสาว ยุพเรศ มีความดี

6201020096 นาย พิชิตชัย แฝงยงค์

6201020097 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจัน

6201020098 นาย ชํานะพล สร้อยเกียว

6201020099 นางสาว อรุณกมล ทองคํามา

6201020100 นางสาว ปัณณพร พวงสมบัติ
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6201020101 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์

6201020102 นางสาว อารีรัตน์ อินศรี

6201020103 นาย รัชชานนท์ ทิพากร

6201020104 นาย ณัฐปกรณ์ จินาย

6201020105 นาย กวีพงษ์ ประพฤติ

6201020106 นาย เกียรติศักดิ์ สงทวี

6201020107 นางสาว จีริสุดา จันทนะสุต

6201020108 นางสาว ณัฐพร ย่งไทย

6201020109 นาย ทัตพงศ์ พฤกษชาติ

6201020110 นางสาว ปรียาภรณ์ ทรายแก้ว

6201020111 นางสาว สิริวรรณ เงินแดง

6201020112 นาย ตุลยวัต จิรศิริเลิศ

6201020113 นาย ประวิทย์ อ่ินติ๊บ

6201020114 นาย โรจน์ศักดิ์ เกตุย้อย

6201020115 นาย หนึ่งบุรุษ ค่อมบุสดี

6201020116 นาย ประสิทธิ์ ศิรินาม

6201020117 สิบตํารวจเอก นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี

6201020118 นาย พงศ์สวัสดิ์ นุ่มนิ่ม

6201020119 นาย เดชจรัส เทียบทอง

6201020120 นาย ชูปกรณ์ ผาสุขขันธ์

6201020121 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่

6201020122 นาย เพ่ิมยศ ศรีสด

6201020123 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติพงษ์ หัดเจริญ

6201020124 นางสาว ปุณญพัฒน์ ธรรมนิยมเจริญ

6201020125 นาย เอกรัฐ ศุภทรัพย์เสนากูล
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6201020126 นาย พสิษฐ์ โชติรัตน์

6201020127 นาย เสกสรร ฉํ่าทรัพย์

6201020128 นางสาว ณัฐณิชา ทรัพย์เกิด

6201020129 นาย เศรษฐสิทธิ์ จําเรียง

6201020130 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์

6201020131 นาย วิสสุต บุญช่วย

6201020132 นางสาว สุภัทรา ปรังการ

6201020133 นาย เอกราช ปัญญาวศิน

6201020134 นางสาว สราญรัตน์ พัฒนพงศ์

6201020135 นาย ณัฐพล เทียมศร

6201020136 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล

6201020137 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา

6201020138 นางสาว อติกานต์ ใจธรรม

6201020139 นางสาว วราพร ไวนฤนาท

6201020140 นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ

6201020141 นางสาว นพธีรา เจนวิถีสุข

6201020142 นาย รัฐพงษ์ มีชูพร

6201020143 นาย ทิวากรณ์ ทิน่าน

6201020144 นางสาว เกศรินทร์ ศรีมูล

6201020145 นาย พงศธร จิตนา

6201020146 นางสาว ธชวรรณ คดีโลก

6201020147 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นุ่มละไม พิมพ์คํา

6201020148 นาย อธิวัฒน์ วงษ์ม่ัน

6201020149 นางสาว อุษา เนติวัชราจารย์

6201020150 นางสาว วราภรณ์ แซ่ลี่
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6201020151 นาย มนตรี ขวัญทอง

6201020152 นาย ปรมัติ เห็นชอบ

6201020153 นางสาว วรรธยา สังข์สมบูรณ์

6201020154 ว่าท่ีร้อยตรี สุรศักดิ์ รัตนรักษ์

6201020155 นาย ศุภกร สุริยะ

6201020156 นางสาว เบญจรัตน์ วิไลพันธ์

6201020157 นาย ศุภณัฐ ทองดี

6201020158 นางสาว ขันธิมา พันธพัฒน์

6201020159 นางสาว กมลชนก เอ้ือทาน

6201020160 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ

6201020161 นาย กฤษณะ ดีระพัฒน์

6201020162 นางสาว พิชญ์สินี พฤฒปภพ

6201020163 นางสาว อาบพร ใบยา

6201020164 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์

6201020165 นางสาว วาสนา พานสายตา

6201020166 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง

6201020167 นาย เวนิชย์ พฤกษารัตน์

6201020168 นางสาว กัญญารัตน์ สุขปุณพันธ์

6201020169 นาย นิติรัตน์ นิศาภากร

6201020170 นาย ภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์

6201020171 นาย ฐิติศักดิ์ มูลศาสตร์

6201020172 นาย ปฐม เดชะ

6201020173 นางสาว รสสุคนธ์ เทียมเทียม

6201020174 นาย ณธัญ วงศ์วานิช

6201020175 นางสาว อนัญญา พุฒผา
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6201020176 นางสาว อาทิตยา มีฤทธิ์

6201020177 นางสาว กุลนันทน์ จันทร์แก้ว

6201020178 นางสาว ลิกีโต เทากระแสร์สินธุ์

6201020179 นางสาว ภัทราวรรณ แนบกลาง

6201020180 นางสาว พิมพกานต์ รักกุศล

6201020181 นาย อรรถพล บุญพิมพ์

6201020182 นางสาว วนารี คําวาโย

6201020183 นาย ธีรพล ศรีสุข

6201020184 นางสาว กาญจนาพร ส่งเสริม

6201020185 นาย อุทัย เติมโภค

6201020186 นางสาว พัทธมน กัณชัย

6201020187 นาย ธนนริศร์ จารุศักดิ์กิจชัย

6201020188 นาย ธานินทร์ สุขเทศ

6201020189 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์

6201020190 นาย อดิศักดิ์ ใจหาญ

6201020191 นางสาว สมฤทัย แสวงแก้ว

6201020192 นาย ธนวรรธ กล้าปราบศึก

6201020193 นางสาว สุรีย์ จําปาเงิน

6201020194 นางสาว ปัญญารัตน์ นิมาลา

6201020195 นาย เกียรติก้อง เกราะแก้ว

6201020196 นางสาว อัญชิสา รัตนวินิจกุล

6201020197 นาง อรอุษา บุญอ่อน

6201020198 นางสาว อ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น

6201020199 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย์

6201020200 นางสาว กัญญารักษ์ อุเทน
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6201020201 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์เภา

6201020202 นาย กฤษณะพงศ์ พิษณุพงศ์วิชชา

6201020203 นางสาว ชวิกา พงศ์ดํารงวิทย์

6201020204 นาย ชากร พงศ์ดํารงวิทย์

6201020205 นางสาว อารญา เกิดเทวา

6201020206 นาย มนชัย ใจชื่น

6201020207 นางสาว อรอนงค์ อุมา

6201020208 นางสาว ทัศนา นิติกรไชยรัตน์

6201020209 นาย พชร สุขนันตพงศ์

6201020210 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ

6201020211 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี

6201020212 นาย ศรัณยู เก้ือก่ออ่อน

6201020213 นาง ณัฏฐ์กฤตา เชาวนะธรรม

6201020214 นางสาว อรอนงค์ ว่องเชิงยุทธ

6201020215 ว่าท่ีร้อยตรี วริทธิ์นันท์ อัศวภักดี

6201020216 นาย อนิรุทธ์ จันต๊ะอุตม์

6201020217 นาย ธรรมนูญ ขจรฟุ้ง

6201020218 นางสาว พัชรพร ไทยประยูร

6201020219 นางสาว สุธาสินี ซัง

6201020220 นางสาว อาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย

6201020221 นางสาว ศรัณญา พันธศรี

6201020222 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ

6201020223 นาย อชิรวิทย์ เสืองามเอ่ียม

6201020224 นาย สาโรจน์ อินทร์โคกสูง

6201020225 นาย มารุต เกยูรวงศ์
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6201020226 นางสาว เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์

6201020227 นาย เรืองวิทย์ โหตระไวศยะ

6201020228 นาย ธนรัตน์ ศิริสวัสดิ์

6201020229 นางสาว ชนม์นิภา กาฬภักดี

6201020230 นางสาว พิชญ์นรี ทรงฤกษ์

6201020231 นางสาว ศิรดา ทรงฤกษ์

6201020232 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม

6201020233 นาย ทศพล ห่วงศรีเอก

6201020234 นาย ธีระ สายพรม
----------------------------------------------------
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6201030001 นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ

6201030002 นาย ธนะชัย สังข์รุ่ง

6201030003 นางสาว จินตวดี กาศทิพย์

6201030004 ว่าท่ีร้อยตรี สมเกียรติ พลศรีเมือง

6201030005 นางสาว วัชราภรณ์ ธิลาใจ

6201030006 นางสาว จิรประภา เกิดชา

6201030007 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม

6201030008 นางสาว จินตนา นนทะสัน

6201030009 นาง บุษบา ชาติวีระธรรม

6201030010 นางสาว พิมพ์ประภา วงศ์เขียว

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
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6201030011 นางสาว เพ็ญสิริ เพ็ญกุล

6201030012 จ่าอากาศเอก วรชัย นิลแจ้ง

6201030013 นาย ศิลาวุฒิ สีชาติ

6201030014 นาย สิทธิพร ยันต์วิเศษ

6201030015 นาง จารุวรรณ บุญอยู่

6201030016 นางสาว กุลพธู อนันตศรัณย์

6201030017 นางสาว ปวรัญชน์ ทองวัฒนา

6201030018 นางสาว ศินินาฎ มานะชํานิ

6201030019 นางสาว จารุวรรณ ธรรมโม

6201030020 นางสาว จีรภา พรมทอง

6201030021 นาง เบญญาภา เงินปัน

6201030022 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง

6201030023 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา ดาวเรือง

6201030024 นาย สุทธิพงศ์ โชคกิจ

6201030025 นางสาว รักษ์สุดา ปาปะขัง
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6201030026 นางสาว งามศิริ ดาอํ่า

6201030027 นาย ชิษณะ พัฒนปฐวีพันธ์

6201030028 นางสาว ฐิติรัตน์ ชุมทอง

6201030029 นาย ณัฐพล บุญนิล

6201030030 นางสาว นวลลออ วัณโณ

6201030031 นางสาว ปาริฉัตร กิมสือ

6201030032 นาย นันทกานต์ ปิ่นน้อย

6201030033 นางสาว ธิวาวรรณ อยู่สุข

6201030034 นาย ปกรณ์เกียรติ สิทธิ

6201030035 นางสาว วนิดา ใจดี

6201030036 นางสาว ศรัญญา สันธิ

6201030037 นางสาว นิษาชล นาราษฎร์

6201030038 นาย ศุภชัย สุภาภรณ์

6201030039 นาย ธนวัฒน์ รัตนพันธ์

6201030040 นาย สรสิช พิศุทธิ์กฤดาการ

6201030041 นาย อภิศักดิ์ สิทธิเวช

6201030042 นางสาว สินีนาถ สุดสี

6201030043 นาย วันชัย คงรอด

6201030044 นางสาว วัณย์สิริ เพ็ชรพรหมศร

6201030045 นาย สมมาตร บุญเพียร

6201030046 นาย เอกภพ ชาวนาป่า

6201030047 นาย ปฏิญญา สายบุตร

6201030048 นาย เจณณ์สพัฒน์ ปณีตจิตต์

6201030049 ว่าท่ี ร.ต. ปฏิภาณ พิธีรัตนานนท์

6201030050 นางสาว กานต์ชนก ห้องดอกไม้
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6201030051 นาย พฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์

6201030052 นางสาว ณัฐณิชา ภูเลื่อน

6201030053 นางสาว พจนีย์ รักสัตย์

6201030054 นางสาว ชนากานต์ อ่ิมสุวรรณ

6201030055 นางสาว รจเรข อารยะปัจจกุล

6201030056 นางสาว ยัสมีน หมาดท้ิง

6201030057 นางสาว นงลักษณ์ สุวรรณ

6201030058 นาย ศิวพงษ์ สุนทราภรณ์

6201030059 นางสาว ชลดา ชูจิตร

6201030060 นาย ทีฆายุ วันเนา

6201030061 นางสาว ญาณิศา เพชรอาวุธ

6201030062 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูมิ

6201030063 นางสาว เบญจมาศ นรสิงห์

6201030064 นาย ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร

6201030065 นางสาว นภสร ผาเพียว

6201030066 นางสาว เกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี

6201030067 นางสาว ณิชาภัทร ธรรมเนียมจัด

6201030068 นาย เฉลิมชัย พรมภักดี

6201030069 นางสาว ชนัตตา ปัญญาไว

6201030070 นางสาว อัจฉราภรณ์ พวงแก้ว

6201030071 นาย กุลเชษฐ์ ปานล้ําเลิศ

6201030072 นางสาว ปิ่นฤทัย นิวัตตระกูล

6201030073 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร สงเดช

6201030074 นาย รัฐพันธุ์ ชูนาค

6201030075 นาย กานต์ เพ่ิมพานิช
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6201030076 นางสาว ชฎาพร พูลสําราญ

6201030077 นางสาว เจนจิรา ภิญญสาสน์

6201030078 นาย วิทวัฒน์ สนธิพันธ์

6201030079 นางสาว ทัศดาว ล้อมลาย

6201030080 นางสาว บุตรศิรินทร์ ตระบันพฤกษ์

6201030081 นางสาว ธิติมา วงศ์วัลลภ

6201030082 นางสาว นนทิยา ชัยชาญ

6201030083 นางสาว มาลินี ฟุ้งมงคลเสถียร

6201030084 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล

6201030085 นางสาว สาวิณี ก้อนมณี

6201030086 นางสาว นพรัตน์ นกจันทร์

6201030087 นางสาว ธันยรัศม์ิ รัตนสุคนธ์

6201030088 นางสาว รวิสรา อ่ิมกูล

6201030089 นางสาว ดวงแก้ว แซ่ลิ่ม

6201030090 นาง เพชรไพลิน เอ่ียมแจ๋

6201030091 นางสาว วันเพ็ญ ประสงค์

6201030092 นางสาว ปวีณา งามสูงเนิน

6201030093 นางสาว ปานฟ้า พรหมแก้ว

6201030094 นางสาว สุภิชญา ขวัญพราย

6201030095 นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต

6201030096 นาย บุญเขต บุญมารอง

6201030097 นางสาว เสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม

6201030098 นางสาว ธิดา บุญเลิศ

6201030099 นาย ชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

6201030100 นาย อภิวัฒน์ เติมประโคน
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6201030101 นาย คุณานนต์ จันทร์ภูมิ

6201030102 ว่าท่ีร้อยตรี กานต์ เลอวงษา

6201030103 นางสาว ธนาภรณ์ อินขําเครือ

6201030104 นาย วรวัชร์ จรรยงค์วรกุล

6201030105 นางสาว สุนิสา คําเขียว

6201030106 นางสาว จันทร์จิรา สอนทอง

6201030107 นางสาว สุภาภรณ์ สุภาพ

6201030108 นางสาว ชนาธินาถ พุทธมาตย์

6201030109 นางสาว กรกาญจน์ จิตรสวัสดิ์กุล

6201030110 นาย สุทธิพร วรรณเวช

6201030111 นาย สมิทธ์ ห่วงบุญรอด

6201030112 นาง สุมาลี เพชรประดับ

6201030113 นาง มนัสชนก สัชฌุกร

6201030114 นางสาว ปิยะนาถ ทองน้อย

6201030115 นาย อภิชาต สุคนธสาคร

6201030116 นางสาว นภกาญจน์ ฉิมกล่อม

6201030117 นางสาว ดาวใจ ดดีวงพันธ์

6201030118 นางสาว พเยาว์ บัวแก้ว

6201030119 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์

6201030120 นางสาว พิมพ์ชนก หว่านพืช

6201030121 นางสาว ธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา

6201030122 นางสาว มณฑิรา สิงห์คํา

6201030123 นาย วันชนะ อินธิมา

6201030124 นาย นันทวุฒิ ชนะ

6201030125 นาย เกรียงศักดิ์ กิติสัก
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6201030126 นาย จิรภัทร์ อักษรชู

6201030127 นาย ปิยะ พะสุ

6201030128 นางสาว พูลทรัพย์ ได้พ่ึง

6201030129 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์

6201030130 นาย จิรเมธ ผาชลา

6201030131 นาย ณัฐพงษ์ ไกรจิตติ

6201030132 นาย ภฑิล ปิ่มเปี่ยม

6201030133 นางสาว ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ

6201030134 นางสาว อัมพร สาริกา

6201030135 นาย อุดมศักดิ์ นาจิตร

6201030136 นางสาว สรัลนุช ประศาสตร์ศิลป์

6201030137 นางสาว สิริมา แท่นนิล

6201030138 นางสาว อารีรัตน์ สีแสด

6201030139 นางสาว ณัฐธนา จันทร์ปรุง

6201030140 นาย สุธินันท์ หวังกุหลํา

6201030141 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อภิญญานันท์ แสงจันทร์

6201030142 นางสาว สุภาพร หนูนวล

6201030143 นางสาว รัชนันท์ ลือวรศิริกุล

6201030144 นางสาว สุประวีณ์ ชัยบาล

6201030145 นางสาว กานดา ฟองเอม

6201030146 นางสาว นวรัตน์ ยอดผักแว่น

6201030147 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย

6201030148 นาย อิทธิพล เนตรล้อมวงค์

6201030149 นางสาว สุธาทิพย์ ภู่บุญ

6201030150 นาง มณีนุช ดําศรีสวัสดิ์
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6201030151 นางสาว นงเยาว์ จันทร์ต้น

6201030152 นาย เอกวัฒน์ ป้องกัน

6201030153 นางสาว มัตถยา วิมุตติพงศ์

6201030154 นางสาว เขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์

6201030155 นางสาว เกวิลี นุมา

6201030156 นางสาว วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว

6201030157 นางสาว สกาย อุปสอด

6201030158 นาย อนุสรณ์ สอนง่าย

6201030159 นาย ประเสริฐ นาจรัส

6201030160 นางสาว ก่ิงแก้ว สังข์ทอง

6201030161 นางสาว นภาวรรณ คําแปน

6201030162 นาย ภิญโญ ชัยยายอง

6201030163 นาย จิรัฏฐ์ บุญเลิศ

6201030164 นางสาว มลธิรา ตําปาน

6201030165 นางสาว ตุลยา ตุลา

6201030166 นางสาว ธนาภรณ์ บุญญามี

6201030167 นาย ศุภชัย ศิริรัตน์

6201030168 นาง อุษาวสันต์ หนูยศ

6201030169 นาย คณิน เศวตวงศ์

6201030170 นาย สหชัย รัชณรงค์

6201030171 นางสาว ณัฐนรีย์ อินทรักษ์

6201030172 นาย นภดล เลิศวิลัย

6201030173 นางสาว พรสวรรค์ หลงทะเล

6201030174 นางสาว จริญญา มาศวรรณา

6201030175 นางสาว โชษิตา กุลบุตร



 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / 8

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030176 นางสาว นฤมล บัวจันทร์

6201030177 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ

6201030178 นาย อรรถพล วันชูเสริฐ

6201030179 นางสาว มณีรัตน์ เงาศรี

6201030180 นางสาว ปัทมา พุฒซ้อน

6201030181 นางสาว เชษฐ์สุดา เศษวิสัย

6201030182 นางสาว รติมา จักรวาฬ

6201030183 นาย ทินกร ทองสืบสาย

6201030184 นาย ศักดิธัช พนารัตน์

6201030185 นางสาว ไพจิตร เลพล

6201030186 นางสาว กมลวรรณ เตบเสริม

6201030187 นางสาว จุฑาทิพย์ บุ่ยถิ

6201030188 นาย ยุรกานต์ ป้องแก้ว

6201030189 นาง มาศธัญกาญจน์ ทุลันไธสง

6201030190 นางสาว วิชญาพร เศวตการี

6201030191 นาง พนิตา รักเขตวิทย์

6201030192 นาย ศุภรักษ์ ขุนจันทร์

6201030193 นาย พงษ์วิชญ์ ปทุมเทศวิพัฒน์

6201030194 นาย ทศพร อาตมผดุง

6201030195 นางสาว จุฑาทิพย์ กลางประพันธ์

6201030196 นางสาว สุชญา เปี่ยมพอดี

6201030197 นาย ศุภฤกษ์ ริมใหม่

6201030198 นางสาว เกศินี ถึงพร้อม

6201030199 นาย โคแนน ภูมิพันธุ์

6201030200 นางสาว พงศ์สุดา พรมแพง



 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / 9

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030201 นางสาว ดวงกมล ทองเกษร

6201030202 นาย รัชชานนท์ สโมสร

6201030203 นาย อภินันท์ ลิ้นฤาษี

6201030204 นางสาว อภิรดี ศุกรภาส

6201030205 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส

6201030206 นางสาว น้ําผึ้ง ศรีจันทร์

6201030207 นางสาว บูรณี สุริยไชย

6201030208 นางสาว ทัศนีย์ ยอดม่วง

6201030209 นางสาว ทิพย์สุรางค์ วะชุม

6201030210 นางสาว บุษกร ทองดอนใหม่

6201030211 นางสาว ศุภอร กองเพ็ง

6201030212 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย์

6201030213 นาย ณชัยกร ผาทิพพาที

6201030214 นาง สุวิมล เงินผุด

6201030215 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ

6201030216 นางสาว จิตตินันท์ จันทิปะ

6201030217 นาย เพชรพัฒน์ นิ่มเรือง

6201030218 นางสาว อนงค์ภัทร สิริช่วยชูชัย

6201030219 นาย พิศุทธิ์ แก้วประชุม

6201030220 นางสาว สกุลรัตน์ ครองศิริรัตน์

6201030221 นางสาว ศศิลักษณ์ สุขกรณ์

6201030222 นางสาว ศลิษา วงศ์อุ่นใจ

6201030223 นาย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน

6201030224 นาย ศิริพงษ์ ขําแก้ว

6201030225 นางสาว กาญจนรัตน์ วรพงศ์
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6201030226 นางสาว ประภาพรรณ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

6201030227 นาย อนุศักดิ์ แดหวัน

6201030228 นางสาว เมธินี บุญยะรัก

6201030229 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา

6201030230 นางสาว วราภรณ์ หารินไสล

6201030231 นาย ธรรมทรรศน์ ภักดี

6201030232 นาย อธิปัตย์ หมอยา

6201030233 นางสาว ดวงใจ บุญญะพันธ์

6201030234 นางสาว รัตนา โมเรือง

6201030235 นาง ชนิศา อมรฤทธิภัทร

6201030236 นาย จิระวัช สาระบุตร

6201030237 นาย นพดล กรดแก้ว

6201030238 นางสาว นฤมล แก้วคุ้มภัย

6201030239 นาย ภูพันธ์ พิมพิสุทธิ์

6201030240 นางสาว ภัทรชนก ครุฑไชยันต์

6201030241 นาย อุทัย สายสุวรรณ์

6201030242 นางสาว วิภัสรา ทิพรัตน์

6201030243 นางสาว ณัฐวดี อานนท์

6201030244 นางสาว รําไพ ไชยเลี้ยว

6201030245 นาย วิทวัส ไชยลา

6201030246 นางสาว อริยา กวางวิเศษ

6201030247 นางสาว ปรียารัตน์ ม่ิงขวัญ

6201030248 นางสาว มนสิชา กาแก้ว

6201030249 นางสาว ทิพวรรณ์ เพ่ิมพูล

6201030250 นางสาว ปณิดา รังสิโย
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6201030251 นาย สุทธิศักดิ์ เกษร

6201030252 นางสาว วรรณภา นวลสง่า

6201030253 นาย ฐิติพงษ์ คงชาวนา

6201030254 นางสาว พรพิมล จันทร์สละ

6201030255 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง

6201030256 นางสาว ขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์

6201030257 นางสาว ชลลดา สํารวมรัมย์

6201030258 นาง อรทยา วงษ์ทํามา

6201030259 นางสาว อรวรรณ ศาสตริน

6201030260 นาย ทศพล จินดามณี

6201030261 นางสาว รวิดา อุตธรรมชัย

6201030262 นาย อดิศักดิ์ โสขุมา

6201030263 นางสาว ศักรินทร์ ปิมวงศ์

6201030264 นาย ทวีศักดิ์ วงษ์แก้ว

6201030265 นาย ยุทธนา มานพ

6201030266 นางสาว กมลตรี คดีพิศาล

6201030267 นางสาว ศิริจิตร จันทร์สว่าง

6201030268 นาย จิรณัชย์ พัฐระเศรษย์

6201030269 นางสาว นริศรา บังใบ

6201030270 นางสาว เหมือนมาส สังข์อ่อน

6201030271 นาย อาหลี ปะดุกา

6201030272 นางสาว กุลธิดา เลิศหล้า

6201030273 นางสาว วลิตญา บัวตาปิน

6201030274 นาย ธีรชัย บุญชุ่ม

6201030275 นางสาว จิตติมา นาคะสุวรรณ์



 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / 12

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030276 นาย จักวาลย์ พันธ์หนอย

6201030277 นางสาว นันทนา โสมจันทร์

6201030278 นางสาว สุรางค์ ร่มโพธิ์แก้ว

6201030279 นาย ภูวนัย ใจมา

6201030280 นาย จารุพงษ์ ขวัญราช

6201030281 นางสาว ตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์

6201030282 นางสาว พัชรี เอ่ียมศรี

6201030283 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส

6201030284 นางสาว สโรชา ทรงถาวรทวี

6201030285 นางสาว รวิสรา สุชาติพงศ์

6201030286 นาย ปฏิญญา สอนโยธา

6201030287 นาย กนกพล ศรีตระกูล

6201030288 นาย ดนุพัฒน์ ทักษกร

6201030289 นาย กิติพัฒน์ แซ่ลี่

6201030290 นางสาว ยุวรินทร์ เอกพิริยพงศ์

6201030291 นางสาว ณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล

6201030292 นางสาว วิทิตา พิสิฐพร

6201030293 นางสาว อรชุดา เชื้อช่าง

6201030294 นางสาว วัลภา พาตา

6201030295 นาย ชลธวัช ปัดถาวะโร

6201030296 นางสาว อนุสรา ทองสว่าง

6201030297 นาย อาทิตย์ สละวงษ์

6201030298 นาย วัชร์ชัยนันท์ ธีระพงษ์

6201030299 นาย ธนกฤต วัฒนโชติ

6201030300 นาง นลินพร แก้วศศิวิมล
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6201030301 นางสาว สุพัตตรา อันนอก

6201030302 นางสาว วิมพ์วิภา บุญภักดี

6201030303 นางสาว ลดาวัลย์ ขะหัส

6201030304 นางสาว ธารณิการ์ ม่ิงสกุล

6201030305 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองเทศ

6201030306 นางสาว มาศติกาล หม่ันงาน

6201030307 นาย วัชรพงษ์ นิลมูล

6201030308 ว่าท่ี ร.ต. ไกรฤกษ์ การภักดี

6201030309 นาย เจษฎา ศรีพิฑูรย์

6201030310 นางสาว พัชรสิริ ศุภมิตตานนท์

6201030311 นาย ณัฐชนน บุญยงค์

6201030312 นางสาว ปภัสรา โกษฐเพชร

6201030313 นางสาว เมธาวี สิงห์ชํานาญ

6201030314 นาย นราทิวัฒณ์ รินลาด

6201030315 นาย ทรงสิทธิ์ สนิทวงศ์ชยั

6201030316 นาย ธีรยุทธ พรมีไชย

6201030317 นางสาว เกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล

6201030318 นางสาว สุภาพร สถาพร

6201030319 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์

6201030320 นางสาว ณัฏฐากร ฉายากุล

6201030321 นาย พีรพัฒน์ ทิพวิไชย

6201030322 นางสาว วาสนา ปัดภัย

6201030323 นาย วีระชัย ชัยบุญรัต

6201030324 นางสาว พยอม ศรีระษา

6201030325 นางสาว ปภาณิน เลิศจินตนากิจ
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6201030326 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

6201030327 นางสาว อัมพิกา อวบอ้วน

6201030328 นางสาว ยุพาวรรณ สุริยะอ้าย

6201030329 นาย ทรงยศ พาลพล

6201030330 นางสาว ปริชาติ ดวงคําน้อย

6201030331 ว่าท่ีร้อยตรี ธัญเทพ เบญจมิตร

6201030332 นาย วีรยุทธ ผุสดี

6201030333 นางสาว ทักษพร แก้วนนท์

6201030334 นางสาว นิจวรรณ แซ่เตียว

6201030335 นางสาว ภัทรวดี รัตนภาค

6201030336 นาย วีระศักดิ์ สุทธิ

6201030337 นางสาว ช่อทิพย์ รักธรรม

6201030338 นางสาว กัญธนัช วรอธิศภัทร

6201030339 นาย ภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์

6201030340 นาย วินัย เคนมา

6201030341 นางสาว จรรยา คุณจรูญ

6201030342 นางสาว วนารินทร์ อินทรพันธ์

6201030343 นางสาว นภาพร ก่ิงศรี

6201030344 นางสาว เหมือนขวัญ หนักเกิด

6201030345 นาย นําโชค โลหบูรณนนท์

6201030346 นางสาว อรสา รื่นผกา

6201030347 นางสาว ปิยาภรณ์ มฤคพันธุ์

6201030348 นางสาว ธิดารัตน์ พันธุรัตน์

6201030349 นางสาว ปุณณภา เกษจันทร์

6201030350 นาย ภัทรพล อรรถพร
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6201030351 นางสาว ใจสุรางค์ รักชาติ

6201030352 นาย ตรีนัยน์ นพรัตน์

6201030353 นางสาว วรรณิกา ธรรมมา

6201030354 นางสาว เพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ

6201030355 นางสาว ศรัณย์ชนกม์ บุญประจักษ์

6201030356 นาย วรวัฒน์ หาญพงศ์เจริญ

6201030357 นางสาว ชฎาภรณ์ กนกแก้ว

6201030358 นาย ฉัตรภูมิ พิทักษ์

6201030359 นางสาว ลลิล วิชาสวัสดิ์

6201030360 นางสาว ปนัดดา เถาวงษา

6201030361 นาง พณิดา มิเถาวัลย์

6201030362 นางสาว นิลเนตร วงษ์เพ็ชร

6201030363 นางสาว ศิรกาญจน์ บ้านแสน

6201030364 นางสาว วีรวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ

6201030365 นางสาว กุลนารี ฟูเกียรติ

6201030366 นาง รัชนี ไชยสทิธิ์

6201030367 นาย วุฒิชัย สมสอางค์

6201030368 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา

6201030369 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์

6201030370 นาย อภินพ ปสันตา

6201030371 นางสาว พรนภา สมุหเสนีโต

6201030372 นาย ณภัทร ตาละลักษมณ์

6201030373 นาง ฐิติชญา โพธิ์แท่น

6201030374 นาย ชยากรณ์ เหรียญทองชัย

6201030375 นางสาว มัทนา บัวศรี
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6201030376 นางสาว ธัญชนก พรมตัน

6201030377 นางสาว เกวรินทร์ ฉัตรถาวร

6201030378 นาย เจตรัตน์ เส็งหะพันธุ์

6201030379 นางสาว มธุรส กุสุมาวลี

6201030380 นาง บุษบา พลเสน

6201030381 นางสาว วันดี ฉัตรแหลม

6201030382 นางสาว ศุภากร นิลเขียว

6201030383 นาย จักรี พันธุ์สุวรรณ์

6201030384 นาย ศุภกร เรืองแสงอร่าม

6201030385 นาย ชินวัตร ปรินรัมย์

6201030386 นางสาว พจนา สุขใจ

6201030387 นางสาว ฉัฒรปวีณ์ ธนณัฏฐ์ธนัท

6201030388 นาย นายจักรพงษ์ กองคํา

6201030389 นางสาว กฤติยา ยงประเดิม

6201030390 นาย พิษณุ ทองทัพ

6201030391 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร

6201030392 นาง ทัศนันทน์ สาโสม

6201030393 นางสาว สายพิณ ยามสุข

6201030394 นางสาว ฐิตาภา เคนหงษ์

6201030395 นาย คีตะชลย์ เวียงสมุทร

6201030396 นางสาว สโรชา ศรีสุวรรณ

6201030397 นางสาว ทัชชกร ชัยหล้า

6201030398 นางสาว ศศิกานต์ ประวันเตา

6201030399 นางสาว ชุติมน สวัสดิวราภา

6201030400 นางสาว ศุทธินี สุนทราภรณ์
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030401 นางสาว รุ่งประกาย ทองขํา

6201030402 นางสาว ปรารถนา จันทราช

6201030403 นาย ธนโชติ จันทสิงห์

6201030404 นางสาว ฤทัยรัตน์ แสวงสินธ์

6201030405 นางสาว ภควรรณ สารักษ์

6201030406 นาย ธวัช สารนอก

6201030407 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม

6201030408 นางสาว จุฑารัตน์ จุลจินดา

6201030409 นาง อัมราภรณ์ อุปมา

6201030410 นาย รณรงค์ หาญศึก

6201030411 นางสาว วดีรัตน์ จันทร์นุ่น

6201030412 นาย พิชญ์ภิวัจน์ อ่อนคง

6201030413 นาย ดนุสรณ์ สุภักดี

6201030414 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ คําภีระนันท์

6201030415 นางสาว จริยา ยะมัง

6201030416 นางสาว กชพรรณ สุทธิปัญโญ

6201030417 นางสาว ประภสัสรณ์ แก้วปั๋น

6201030418 นาย ญาณาธิป โยทานันท์

6201030419 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ พรมรังฤทธิ์

6201030420 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูมุลเมือง

6201030421 นาย ภณ นาคเสนีย์

6201030422 นาย ภัทรพล กล่ําทอง

6201030423 นางสาว พริ้มอรชา โพธิ์ทอง

6201030424 นางสาว ศวิตา บุญถูก

6201030425 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030426 นางสาว จันทร์ธิมา บุญช่วย

6201030427 นาย รัตนภูมิ ยืนทน

6201030428 นาย นันทภพ ลมัยพันธ์

6201030429 นางสาว ภัทรดา คําประยูร

6201030430 นาย ณัฏฐวรรธน์ ตรีณาวงษ์

6201030431 นาย ปราปต์ แพงศรี

6201030432 นาย ฐิติพงศ์ นิลมงคล

6201030433 นาย พีรกิตติ์ อุปมา

6201030434 นาย พงษ์พิชัย ชารีวงศ์

6201030435 นาย ณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์

6201030436 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร

6201030437 นางสาว ปรียานันท์ เฉิดดิลก

6201030438 นาง สริยา มาเหมาะโชค

6201030439 นาย ภุมริน ศรีชัย

6201030440 นางสาว ปาริชาติ เทียนพลกรัง

6201030441 นางสาว สุทินันท์ ผิวผ่อง

6201030442 นาย อําพล เสรีรัตน์วิภาชัย
----------------------------------------------------



 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201040001 นาย ธาดา ใจภักดี

6201040002 นาย ชุมพล อุดมโภชน์

6201040003 นาง ศิริวรรณ จันทวาศ

6201040004 นางสาว กัลยรัตน์ สุขจินดาเสถียร

6201040005 นางสาว วงศ์ลัดดา ประดิษฐ์จา

6201040006 นาย ชยกฤต แพทย์เจริญ

6201040007 นางสาว สมิตา ตันเจริญ

6201040008 นาย ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร

6201040009 นาย ธนภัทร ภัทรภานุ

6201040010 นางสาว ภาวิณี โสธร

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6201040011 นางสาว ธนัญกนก ทองโชติ

6201040012 นางสาว จันทนา แป้นจังหรีด

6201040013 นาง เกษณี ตันมูล

6201040014 นางสาว นฤมล คงนวน

6201040015 นางสาว เมธินี ฉลองสิทธิวงศ์ เมธินี ฉลองสิทธิวงศ์

6201040016 นางสาว นิลยา เรือนคํา

6201040017 นาง ศิริณัฏฐ์ คลังศรี

6201040018 นางสาว ณัฐธิดา นาแซง

6201040019 นางสาว บานเย็น แม่นปืน

6201040020 นางสาว ณัฐมน สุนทรารักษ์

6201040021 นางสาว พวงผกา มาลีวตร

6201040022 นางสาว สุรภัสสรา โสใหญ่

6201040023 นาย โชคพิพัฒน์ ชัยกิจโกสีย์

6201040024 นางสาว วิจิตรา ศรีคําภา

6201040025 นาย รุ่งเรือง สูน่าหู



 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6201040026 นางสาว ระพีภรณ์ ศรีลางค์

6201040027 นางสาว กชรัตน์ ฉิมคล้าย

6201040028 นางสาว สุชานันท์ เอ่ียมพันธ์

6201040029 นางสาว อภิริยา ยอดมาลี

6201040030 นางสาว ตติพร จันทร์เทศ

6201040031 นางสาว เปมิกา สิขิวัฒน์

6201040032 นางสาว เพียงจันทร์ วงศ์ทวีสุข

6201040033 นาย พลณัฐ เครือเช้า

6201040034 นางสาว จันทรา รังผึ้ง

6201040035 นางสาว ปริยากร ไกรยนุช

6201040036 นางสาว ณรรฐวรรณ์ สุขเสือ

6201040037 นาย ชรินทร์ ขนุนอ่อน

6201040038 นาย ปัญญา จันทร์มา

6201040039 นาย ธนภูมิ ใยมาก

6201040040 นาย ปัณณ์นภัทท์ รักชาติ

6201040041 นาย วงศธร ศรีอัมพรแสง

6201040042 นางสาว ณัฐพร โลเกศกระวี

6201040043 นาย สิทธิชัย สุขหัม

6201040044 นางสาว พัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์

6201040045 นางสาว ณัฏฐ์ ภาโสดา

6201040046 นาย ฉัตรชัยวัลย์ ล้ําประเสริฐเลิศ

6201040047 นาย ภูมิใจ กระแสร์นุช

6201040048 นางสาว ภรณ์ทิพย์ นาคทอง

6201040049 นาย ธนพล โลตุรัตน์

6201040050 จ่าอากาศโท สุทธินันท์ กร้าวกฤษ
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6201040051 นางสาว พรดารา ศรีดี

6201040052 นางสาว ปัฐญา จั่นเพ็ชร

6201040053 นางสาว ขนิษฐา เมฆขยาย เมฆขยาย

6201040054 นางสาว ฐิตารีย์ กาลอม

6201040055 นางสาว ภรณ์แพร ตุ้มทอง

6201040056 นาย ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

6201040057 นางสาว ธาริณี นาคเมธี

6201040058 นาย ปิยวัฒน์ ชัยวงษ์

6201040059 นาย วุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์

6201040060 นาย วันเฉลิม สีทอง

6201040061 นางสาว ธนัญญา ครุอําโพธิ์

6201040062 นาย ทศพล บุษปฤกษ์

6201040063 นางสาว นัชนันท์ รองเลื่อน

6201040064 นาย กวีพัฒน์ จันทภาโส

6201040065 นางสาว พิไลลักษณ์ เลี้ยงสกุล

6201040066 นางสาว ณฐออม ทองชะอม

6201040067 นางสาว วรรณกร ชัยรัตน์

6201040068 นาง ศศิชา ทองสิน

6201040069 นางสาว สริิมา เลนะพันธ์

6201040070 นางสาว รดินธร วิริยานุวัฒน์กุล

6201040071 นางสาว สุกีตา บินรัตแก้ว

6201040072 นางสาว พรรษชล รัตนคงวิพุธ

6201040073 นาย พยัคฆพล จันทร์สมบัติ

6201040074 นางสาว ยุวดี ต่ายทอง

6201040075 นางสาว อัมพิกา ศรีโพธา
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6201040076 นางสาว จันจิรา บทมาตย์

6201040077 นาย ธนวัฒน์ พันชะสูตร์

6201040078 นางสาว ดลนภัส มาตสรรพ์

6201040079 นางสาว สุวณี จั่นเพ้ิง

6201040080 นางสาว ทัชชนก อู่ดี

6201040081 นางสาว จามจุรี เสตะพันธ์

6201040082 นางสาว ยุวธิดา บุญมาก
----------------------------------------------------



 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

สอบ หน้าช่ือ

6201050001 นางสาว อัจฉรา อัมพวัน

6201050002 นางสาว อนัญญา ฤทธิ์เต็ม

6201050003 นางสาว อุทัยวรรณ จันทะโชติ

6201050004 นางสาว วีรดา ทิพจรุญ

6201050005 นางสาว จรรยา เสนาคํา

6201050006 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณะจันทร์

6201050007 นางสาว นรี มรดกเกษม

6201050008 นาย สุทธิวัฒน์ แสงไทยทวีพร

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201050009 นางสาว นงเยาว์ ลุนพิลา

6201050010 นางสาว เปี่ยมฤทัย บุญนอง

6201050011 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วสองสี

6201050012 นางสาว วรางคณา วิหครัตน์

6201050013 นาย ติณพงศ์ มาจอมพล

6201050014 นางสาว รัชชประภา วิจิตรโสภา

6201050015 นางสาว มัณฑนา อยู่เจริญ

6201050016 นางสาว ประภาพรรณ ปานแก้ว

6201050017 นางสาว เทพวรรณ บุตรสาระ

6201050018 นาย คณิศ มหิทธิมหาวงศ์

6201050019 นางสาว ดาริน เพชรานันท์

6201050020 นางสาว วรรษมน อยู่ประเสริฐ

6201050021 นางสาว ธัญวรัตน์ ถาวร

6201050022 นาย ธาตรี อินทรสูต



 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201050023 นางสาว ชญานิษฐ์ สมพ้ืน

6201050024 นาย เฉลิมชน ภูสมศรี

6201050025 นาย วุฒิชัย ลิมานนท์ดํารงค์

6201050026 นาย ภูมิเดช บุญมี

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



 ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201060001 นางสาว ธิดาพร สะอาด

6201060002 นางสาว ดวงกมล โชติวาทิน

6201060003 นางสาว นันติยา พระสงฆ์

6201060004 นางสาว ปาลิตา ลิสุวรรณ

6201060005 นางสาว จารุณี อุทัย

6201060006 นางสาว นนทรส ธนน้อย

6201060007 นางสาว ศิริรัตน์ คําแดง

6201060008 นางสาว อาภาพรรณี ศิริรักษ์

6201060009 นาง โสภา กายสิทธิ์

6201060010 นางสาว ฟารีดะฮ์ กาเราะ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
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6201060011 นางสาว รจนา บัวโรย

6201060012 นาย พีรวัชร วันดีเรืองไพศาล

6201060013 นางสาว อทิตยา คําแดง

6201060014 นาย ณฐกร เปล่งศรี

6201060015 นางสาว รุ่งนะภา สมรฤทธิ์

6201060016 นางสาว ภาวิณี กาฬบุตร

6201060017 นางสาว วลันดา โพธิ์เกษม

6201060018 นาย วรทัต รชฏเสถียรพงษ์

6201060019 นางสาว เดือนเพชร วิชชุลดา

6201060020 นางสาว นิชาพร ใจห้าว

6201060021 นาง ฐิติญา จันทพรม

6201060022 นางสาว นภาพร เปลี่ยนสุข

6201060023 นาย อุดมศักดิ์ โกสิทธิ์
----------------------------------------------------
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6201070001 นางสาว อัมพร จักร์เพ็ชร

6201070002 นาย ศานิต ทองกุลี

6201070003 นาย บรรพต เงินกระโทก

6201070004 นางสาว พจนารถ วรรณฟู

6201070005 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ

6201070006 นาย ศักรินทร์ วงศ์ใหญ่

6201070007 นางสาว จิตพรรณ สุดสม

6201070008 นางสาว ชุติมาพร กอนไธสง

6201070009 นางสาว พิราวรรณ จานิมิตร

6201070010 นางสาว อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
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แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070011 นาย วรุฒ ทับแสง

6201070012 นาย อนพัทย์ บุญแก้ว

6201070013 นาย ธีรภัทร ศรีหิรัญ

6201070014 นาย สรินทร์ อินไชย

6201070015 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์

6201070016 นางสาว วิชุลดา แสงกุล

6201070017 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข

6201070018 นางสาว ขวัญพร ชมเชย

6201070019 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ

6201070020 นางสาว เนตรชนก รักสวัสดิ์

6201070021 นางสาว ณัฐชา ปลื้มใจ

6201070022 นางสาว กมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง

6201070023 นางสาว ณัฐธิดา จิตรกําเหนิด

6201070024 ว่าท่ีร้อยตรี สมชาย ยมประโคน

6201070025 นางสาว สุพิศ ทินโม
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6201070026 นางสาว วนิดา วงษ์บุบผา

6201070027 นางสาว สุวิมล ต้นศิริ

6201070028 นาย พีรวิชญ์ สุภารี

6201070029 นาย รณกร ง้ิวพรม

6201070030 นางสาว สัจจา ช่างทํา

6201070031 นาย พีรพงษ์ ทิพวิไชย

6201070032 นางสาว สุภาณี จงรัมย์

6201070033 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ

6201070034 นาย เอกลักษณ์ ระกา

6201070035 นางสาว รุ่งฤดี โพธิกลาง

6201070036 นาย ธนะชัย ไวยะเนตร

6201070037 นาย อธิรัตน์ บุญอยู่

6201070038 นางสาว พิชามญชุ์ สุเดชา

6201070039 นาย นพนัย ใจผาวัง

6201070040 นางสาว กฤติกา คําชนะ

6201070041 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จริยา ขําแจง

6201070042 นางสาว พัชราพร กรุดทอง

6201070043 นางสาว วิกานดา ฤาษี

6201070044 นาง ปันรวี ป้อมปักษา

6201070045 นาย ภาณุวัฒน์ นาคใหญ่

6201070046 นางสาว กัลยรัตน์ อินถา

6201070047 นาย บดินทร์ หางแก้ว

6201070048 นางสาว สุนิษา พุ่มมาลา

6201070049 นาย ธีระวัฒน์ เฉิดละออ

6201070050 นางสาว กาญจนา คงขาว
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6201070051 นาย วิรศักดิ์ นาคเพ็ง

6201070052 นางสาว ณิชาภัทร เพชรแก้ว

6201070053 นาย ศุภโชค ทองเนตร

6201070054 นางสาว ฉัตรกมล ทนันชัย

6201070055 นาย ภาคภูมิ สูบกําปัง

6201070056 นางสาว จารุดารา ลังกาฟ้า

6201070057 นางสาว สุกัญญา ไข่เงิน

6201070058 นาย ชาญชัย เซ่งเถ้ียน

6201070059 นางสาว นฤมล ทองขวิด

6201070060 นางสาว นิธิกร มูลสาร

6201070061 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาคํา

6201070062 นางสาว ฐิติชญา บุญหา

6201070063 นางสาว มุทริกา บุญสิทธิ์

6201070064 นาย จิระเดช บํารุงชีพ

6201070065 นางสาว ศุภญา วงศ์วรสันต์

6201070066 นางสาว สิริจิตต์ อวะภาค

6201070067 นางสาว ณัฐธิดา ช่วยชม

6201070068 ว่าท่ีร้อยตรี รักเกียรติ จันทร์สอน

6201070069 นางสาว อัญชิษฐา ไชยคิรินทร์

6201070070 นางสาว มัณฑิตา ดวงชัย

6201070071 นางสาว ปุญญรัตน์ วัชระมงคล

6201070072 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์

6201070073 นาย อัฐพล เหลืองมาตรฐาน

6201070074 นาย ธนบดี ภักดีสังข์

6201070075 นางสาว สโรชา ชม้ายกลาง
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6201070076 นาย วีรชัย รูปใหญ่

6201070077 นาย สุรัตน์ กําแพงแก้ว

6201070078 นาย ณภัทร พุกกะรัตน์

6201070079 นาย ชีวัน ฤาชา

6201070080 นาย สุรชัย ศรีเพชร

6201070081 นางสาว น้ําทิพย์ โลหะกิจ

6201070082 นาง พรสวรรค์ สันทัด

6201070083 นางสาว ณัฐวดี จิตตวิง

6201070084 นาย ภัทร พิตรพิฑูร

6201070085 นางสาว ภาวิณี ภูจริต

6201070086 นางสาว นภาพร กันทุกข์

6201070087 นางสาว เจษฎาพร คําคง

6201070088 นางสาว อรอุษา รัตนจินดา

6201070089 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์

6201070090 นาย ศุภวิชญ์ ผดุงศิลป์

6201070091 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร

6201070092 นาย อุเทน สิงสาด

6201070093 นาย วัชรพงศ์ ทาสมบูรณ์

6201070094 นาย ธนพงษ์ เจริญสุข

6201070095 นางสาว ปิติลาภ พันธะ

6201070096 นางสาว ชนิดา พรหมทอง

6201070097 นาย อดิลันท์ ไวยวรรณจิต

6201070098 นางสาว รุจิรา พรมชินวงค์

6201070099 นาย ภาคภูมิ นาลาดทา

6201070100 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
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6201070101 นางสาว ชลทิพย์ เอ่ียมสอาด

6201070102 นางสาว กนิษฐา ศรีขันธ์

6201070103 นาย ณัฏฐภพ แสนทน

6201070104 นางสาว พิชญธิดา โพธิจาด

6201070105 นางสาว เมธินี ธูปประดิษฐ์

6201070106 นาย มารุต โจมแก้ว

6201070107 นาย ศุภฤกษ์ เจือจันทร์

6201070108 นาย พชร เสมีนรัมย์

6201070109 นาย พิทยา นฤมล

6201070110 นางสาว ลัลน์นลิน เศวตพัฒนโสภณ

6201070111 นาย นวพล ปานใย

6201070112 นาย พิสิทฐพล ศรีนวล

6201070113 นางสาว สุพัสรา อินเมืองคํา

6201070114 นาย ณัฐกิตต์ ชื้อทัศนประสิทธิ

6201070115 นาย ภวินท์ จารุจิตต์

6201070116 นาย ปฎิพัทต์ บริบูรณ์

6201070117 นาย ปกรณ์ บุญแต่ง

6201070118 นางสาว ยุพเรศ ภูธง

6201070119 นาย จตุพล ย้อยดวงชัย

6201070120 นางสาว ธิภาวี ปินตา

6201070121 นางสาว สุพิชญา สิงห์ใจ

6201070122 นางสาว สุญญตา บุญลอย

6201070123 นางสาว ณัฐชา นนทารักษ์

6201070124 นางสาว วรรษมน ศรีกอก

6201070125 นางสาว วราภรณ์ ขจรพีรคุปต์
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6201070126 นางสาว มัทนาวดี หัทยานนท์

6201070127 นางสาว แววมณี โลกรัก

6201070128 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร

6201070129 นาย ปภาวิชญ์ มหามาตย์

6201070130 นางสาว สมฤทัย พ่ึงพานิช

6201070131 นางสาว มนันยา สุวรรณโน

6201070132 นาย ศรัณวิชญ์ พ่ึงภักดิ์ชินเกษม

6201070133 นางสาว วรณัน สุริยนต์

6201070134 นางสาว กฤชอร พฤฒวรโชติ

6201070135 นางสาว ทิพวรรณ ยะกอง

6201070136 นาย อนุรักษ์ ศีลาธรรม

6201070137 นางสาว นวพร มากศรี

6201070138 นาย วัชระ งิมสันเทียะ

6201070139 นาย ภุชงค์ นุชเจริญ

6201070140 นาย สุรกฤษณ์ นกม่ัน

6201070141 นางสาว พรพิมล ปานเงิน

6201070142 นาย ณัฐธีร์ บุญทองคํา

6201070143 นาย นฤนาท จินดา

6201070144 นางสาว ดวงนภา สายดํา

6201070145 นางสาว วรวรรณ เดชธงไชย

6201070146 นางสาว ปวรรณรัตน์ แก้วใจ

6201070147 นางสาว อรุโณทัย แวะสันเทียะ

6201070148 นาย กีรติ มาลัยสันทัด

6201070149 นาย ณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์

6201070150 นางสาว อิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
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แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070151 นางสาว ภาวิณี ฉานุ

6201070152 นาย พิพัฒน์ ลับเลิศลบ

6201070153 นาย ชญานนท์ บุญวงศ์

6201070154 นางสาว ธวัลพร อุกฤษฏ์อัสดร

6201070155 นางสาว ศุภัชชา ชูประดิษฐ์

6201070156 นางสาว นพภัสสร วงศ์ชู

6201070157 นางสาว สุจิตรา ก้อนเรณู

6201070158 นางสาว ณัฐจิรา ชูเดช

6201070159 นางสาว พรรณเพียงเดือน หินชนะ

6201070160 นาย เสรี เครือปินตา

6201070161 นางสาว จุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์

6201070162 นาย กิตติพงศ์ นวลลักษณ์

6201070163 นางสาว วรลักษณ์ เดชบํารุง

6201070164 นางสาว วรัญญา ดุษดี

6201070165 นางสาว ศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์

6201070166 นาย สิทธิรตัน์ จิตรมาศ

6201070167 นางสาว ลลิตา ไก่ขัน

6201070168 นางสาว กมลวรรณ อุบลดี

6201070169 นางสาว ณิชาภัทร บุญโกย

6201070170 นาย ตอฮา แวอาลี

6201070171 นาย นฤสรณ์ สุริยฉาย

6201070172 นาย สารัช เจ๊ะสะตํา

6201070173 นาย รัตนเทพ วสุนทราพันธุ์

6201070174 นาย พงศ์พินิจ ล้ําเลิศ

6201070175 นางสาว ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์
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6201070176 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์

6201070177 นางสาว ชลลดา ผูกรอด

6201070178 นาย ภูหฤษฏ์ วะระชีวะ

6201070179 นาย จิระวัฒน์ รัตนพันธ์

6201070180 นาย ฐนนนท์ พลเจียก

6201070181 นางสาว กุลภา เลิศนิติวัฒนา

6201070182 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลรัตน์ โพธิกุล

6201070183 นางสาว แพรวพรรณ เชื้อศิริถาวร

6201070184 นางสาว วาสนา ทะนิวทอง

6201070185 นาย สนั่น สุขแก้ว

6201070186 นาย ศิรชัช แก้วเฮียง

6201070187 นางสาว ธนัชภรณ์ วัฒนชัย

6201070188 นางสาว ธนพร แก้วบังวัน

6201070189 นางสาว บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล

6201070190 นางสาว ลัลดา ฤทธิ์งาม

6201070191 นาย ณัฐพล ออมแก้ว

6201070192 นาย ณัฐพล เนตรหาญ

6201070193 นาย ชัชนันท์ชัย ไชยแก้ว

6201070194 นาย ศตวรรษ จันทร์ลังกา

6201070195 นางสาว อมรลดา ไตรรัตน์

6201070196 นางสาว จารุวรรณ ชูเกิด

6201070197 นาย พงศธร เพ็ญสุริยา

6201070198 นางสาว ศุภนันท์ วุฒิธาดา

6201070199 นางสาว อรไพลิน สืบวิเศษ

6201070200 นาย วัธชิระนันท์ รสจันทร์



 ตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ / 9

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201070201 นาย วันชัย กิติยะ

6201070202 นางสาว กนกวรรณ ทิพวรี

6201070203 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน์
----------------------------------------------------
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สอบ หน้าช่ือ

6201080001 นางสาว พรนภา สามงามยา

6201080002 นางสาว ดรัลพร รอดเสวก

6201080003 นาย กฤษฎา นาผล

6201080004 นาย อนนท์พิชญ์ เกิดกุล

6201080005 นางสาว ศิรินทรา บุญศิริ

6201080006 นาย มรุต อุตมะ

6201080007 นาย ศิขรินทร์ เจริญรัตตะวงศ์

6201080008 นาย ศตวรรษ บุตรดี

6201080009 นาย พฤทธิ์ แดนโพธิ์

6201080010 นาย ยรรยงค์ ยิ้มแย้ม

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201080011 นาย อนุวัฒน์ ทองแท้

6201080012 นาย วทัญญู พนังนุวงศ์

6201080013 นาย ศิษฏ์พริษฐ์ พลตื้อ

6201080014 นาย จิตติพันธ์ ลาวัณย์วรวงศ์

6201080015 นาย เจน เปล่งเกียรติกุล

6201080016 นาย สุรเชษฐ์ วงศ์กาญจนะ

6201080017 นาย หรรษวัฒน์ บัวชื่น

6201080018 นางสาว มนันญา ขุนชํานาญ

6201080019 นาย อรรถพล บุญเส้ง

6201080020 นาย ชนะสิทธิ์ ศรีดาพันธ์

6201080021 นาย ณัชพล มนต์ชัยวนะกิจ

6201080022 นาย กุลชาติ เลิศศิริลัดดา

6201080023 นาย สิทธิกร จันทร์หนู

6201080024 นาย นภดล มะลิสง

6201080025 นาย ทัพพสาร อาศนะ
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6201080026 นาย ภาณุมาศ แสนทวีสุข

6201080027 นาย วาศิษฏ์ วงษ์โรจนกุล

6201080028 นาย ศิวกร บุญบันดล

6201080029 นาย พฤนท์ เขตสกุล

6201080030 นาย แทนพงศ์ พุทธลา

6201080031 นาย ธนพนธ์ ปนคํา

6201080032 นาย วรพงษ์ คําดี

6201080033 นาย ทศพร ผิวผ่อง
----------------------------------------------------
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สอบ หน้าช่ือ

6202090001 นางสาว จารุวรรณ ท้าวเชียง

6202090002 นางสาว นภัสนันท์ สุพลภักดี

6202090003 นางสาว ศศิ จันทร

6202090004 นางสาว สุประวีณ์ มะลาตรี

6202090005 นาย ถุงทอง ผ่องแผ้ว

6202090006 นางสาว ปารณัทย์ ศรีจํานงค์

6202090007 นางสาว วนิดา สมพวงภักดี

6202090008 นาย ชาติมงคล วงค์มา

6202090009 นางสาว พิมพ์ใจ บุญเทียม

6202090010 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย จุ้ยเย็น

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202090011 นาย ปานิสรา นิลกําแหง

6202090012 นางสาว ธนาภรณ์ เนติ

6202090013 นาย อภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร

6202090014 นาง ประภัสสร บุญเป็ง

6202090015 นางสาว ปราวีณา น้ําฉํ่า

6202090016 นางสาว พรรณิภา บุญพันธ์

6202090017 นางสาว รุจิรา ทับทิมศรี

6202090018 นาง นิภาภรณ์ แปงใจ

6202090019 นางสาว ศิวพร อินทร

6202090020 นางสาว สุกัญยาภัทร์ เวียงทองรุจ

6202090021 นางสาว วาสนา เทพวงศ์

6202090022 นาย เฉลิมรัฐ สินนที

6202090023 นาย สันติสุข ชารักดี

6202090024 นางสาว ธาราทิพย์ เงางาม

6202090025 นาง ณัฐชานันท์ ศิริ
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6202090026 นางสาว วราภรณ์ สุระ

6202090027 นาง อภิชญา ตันแปง

6202090028 นางสาว กมลชนก กิจนิเทศ

6202090029 นางสาว กิติมา อัจฉริยมาศ

6202090030 นางสาว ปวีณา อ้ายมาเครือ

6202090031 นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ประทักษ์

6202090032 นางสาว วารี เมืองแก้ว

6202090033 นางสาว สุพรรษา ฟักสังข์

6202090034 นาง สลิตตา เชื่อมไพบูลย์

6202090035 นางสาว พรพิมล สุพรรณโมก

6202090036 นางสาว ญาณิศา ล่องอ่ิม

6202090037 นางสาว สิริกาญน์ แสนนรินทร์

6202090038 นางสาว กาญจนา เทศขํา

6202090039 นางสาว กชพรพรรณ เกสรทอง

6202090040 นาย ณัฐพงษ์ เมืองมา

6202090041 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ

6202090042 นางสาว เบญจทิพย์ วงศรีรักษ์

6202090043 นางสาว กิรติกานต์ ชื่นแชม่

6202090044 นาง นิลุบล อักษรแก้ว

6202090045 นางสาว ปวีณรัตน์ บัวงาม

6202090046 นาย ณัชพล กลิ่นวงศ์

6202090047 นางสาว ปัทมาภรณ์ ต๊ะคํา

6202090048 นาง ขวัญหทัย อุปนันท์

6202090049 นางสาว ปิยภัทร นิ่มสนิท

6202090050 นางสาว รุจิราภรณ์ วงค์สาย
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6202090051 นางสาว ชญาภา ศรีสงคราม

6202090052 นางสาว ศิรินทร์ญา โพธิ์แก้ว

6202090053 นางสาว ธฤตาณัฏฐ์ พวงไพโรจน์

6202090054 นางสาว วราภรณ์ คําแก้ว

6202090055 นางสาว เพ็ญผกา สุกสว่าง

6202090056 นางสาว นฤมล ศรีสุข

6202090057 นางสาว จีรวรรณ สว่างเกตุ

6202090058 นาย สุวิทย์ กําธรวิวัฒน์

6202090059 นางสาว จุฑารัตน์ การะเกตุ

6202090060 นาย ศิวบดินทร์ เวชบรรพต

6202090061 นางสาว กมลชนก ประมูปถัมภ์

6202090062 นาย ชาญธวัช วงค์เรือน

6202090063 นาย ศศิพงศ์ ดีจิต

6202090064 นางสาว ชัญญาภัค ตันโน

6202090065 นางสาว กนกวรรณ แก้วกระจก

6202090066 นางสาว วรรณภา ทรัพย์สมบัติ

6202090067 นางสาว ลภัสนันท์ ขันตรีสะพังหลวง

6202090068 ว่าท่ี ร.ต. อนุชิต ผิวนวล

6202090069 นางสาว ปิยรัตน์ ฤทธิไกร

6202090070 นาง อําภา วงษ์ปราชญ์

6202090071 นางสาว จันทร์สิริ อร่ามคีรีไพร

6202090072 นาง กรรณิกา ศิริธรรมจักร

6202090073 นาย วุฒิพงษ์ วงธานี

6202090074 นางสาว จารุวรรณ เจริญฤทธิ์

6202090075 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส
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6202090076 นางสาว กิตติกา จันทร์กระจ่าง

6202090077 นางสาว สุพรรณิกา เธียรประดิษฐ์

6202090078 นางสาว พัทธนันท์ เย็นคําสุวรรณ์

6202090079 นาย ชาญวุฒิ พ่ึงพักตร์

6202090080 นางสาว มณีรัตน์ สิริสุข

6202090081 นางสาว ภัสพร ข้าวสามรวง

6202090082 นาง พรพิชญ์ชญา โกกะบูรณ์

6202090083 นางสาว นิภาพรรณ เมืองระรื่น

6202090084 นาง ปานศรี แซ่เต้า

6202090085 นางสาว กนิษฐา กันทะมูล

6202090086 นาย ปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม

6202090087 นางสาว รัตน์นภา ธรรมสละ

6202090088 นางสาว ภัทราวรรณ เครื่องทิพย์

6202090089 นางสาว จิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ์

6202090090 นางสาว พัชราภรณ์ นามพรม

6202090091 นางสาว พิชญารัตน์ บัวเพ็ชร์

6202090092 นางสาว ศิรินันท์ กุลดิลก

6202090093 นางสาว คนึงนิตย์ เหมืองหม้อ

6202090094 นางสาว กุลรัตน์ ประดับจันทร์

6202090095 นาย อชิรวัชร์ อมรภัทรเกียรติ

6202090096 นางสาว ชนิตา แม่นยํา

6202090097 นางสาว พรเพ่ิม ประกอบแก้ว

6202090098 นางสาว นิตยา ไชยชนะ

6202090099 นาย จีระเดช รูปเหมาะ

6202090100 นางสาว พรรณิพา หมีบุรุษ
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6202090101 นางสาว ผลิกา หม่ืนทิ

6202090102 นางสาว ศรัญญา พรมทะนา

6202090103 นาง อังคณา ทุบแป้น

6202090104 นาย ธนกฤต เรือนศรี

6202090105 นาย อภิรักษ์ ยีขุน

6202090106 นางสาว ขนิษฐา เย็นใส

6202090107 นางสาว วรินทิพย์ ศรียอด

6202090108 นาย เกียรติศิริ ศิริธร

6202090109 นาย พัฒนา เรือนมา

6202090110 นางสาว ประภัสสร มูลเสนา

6202090111 นางสาว ศิริพร โกวฤทธิ์

6202090112 นาง อนัญญา ธีรสมบัติ

6202090113 นางสาว ขวัญดาว แพ่งยงยุทธ์

6202090114 นางสาว สุพรรณนา กลมเกลี้ยง

6202090115 นางสาว พิชญ์ปิยา แก้วอ่อน

6202090116 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน

6202090117 นางสาว ประวีณา แสงกล้า

6202090118 นางสาว สุพิน ผาทอง

6202090119 นาย อัครา สุวรรณรัตน์

6202090120 นางสาว สิริกร บุตรศรี

6202090121 นาง ฉวีลักษณ์ พิมพา

6202090122 นาย ศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์

6202090123 นางสาว โสพิศ ยะแบน

6202090124 นางสาว อนุฉรา อินต๊ะพรม

6202090125 นางสาว จิราภรณ์ ช่างเหล็ก
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6202090126 นาย อนันต์ธนเดช สุวรรณปาลา

6202090127 นางสาว สุกัญญา บุญยรัตน์

6202090128 นางสาว กมลลักษณ์ งามขํา

6202090129 นางสาว มุกวี่รินตร์ จิตรไมตรี

6202090130 นางสาว กนิษฐา สุพันธุชาติ

6202090131 ว่าท่ี ร.ต. หญิง เชาวนี ทองโสภา

6202090132 นางสาว วัชริศา กล้าหาญ

6202090133 นางสาว ธันยากานต์ วิริยะหิรัญไพบูลย์

6202090134 นาง สุจิน เกริกชัยวัน

6202090135 นาง วรินทรา จินะใจหาญ

6202090136 นางสาว จรัสศรี พวงไพโรจน์

6202090137 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์

6202090138 นาย ทนงศักดิ์ สิงห์สีโว

6202090139 นางสาว มุธิตา ด้วงดี

6202090140 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล

6202090141 นาย พชรพงศ์ บานชื่น

6202090142 นาย พงศธร สุพัฒน์

6202090143 นาง พรนภา สังข์เจริญ

6202090144 นางสาว กฤษณา ชยามฤต

6202090145 นางสาว นภาพรรณ คันใจ

6202090146 นางสาว นริศรา อรุณฤกษ์

6202090147 นางสาว กุลนิภา เสนาวงค์

6202090148 นางสาว นางสาววิจิตรา ชุมแสง

6202090149 นางสาว สาวิตรี สีดาพิมพ์

6202090150 นางสาว มลิวรรณ วังคะฮาด
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6202090151 นางสาว ภาวินี นิสกนิลกุล

6202090152 นาย ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง

6202090153 นางสาว ธนพรรษ ทิพยาวงษ์

6202090154 นางสาว เสาวนีย์ จันทร์สุข

6202090155 นางสาว อุบล ศรีบุญเรือง

6202090156 นาง ศุภากาญจน์ อุปโคตร

6202090157 นางสาว ฐิตารีย์ สุดชัยพร

6202090158 นางสาว วรัญญา วงค์ธรรม

6202090159 นาง ลลิตา ยิ่งยวด

6202090160 นางสาว อรอุษา สมานทอง

6202090161 นาย ทินภาส สรสิทธิ์

6202090162 นางสาว นริศรา แสนธรรมมา

6202090163 นางสาว ธัญญรัตน์ บรรจุสุวรรณ

6202090164 นางสาว นภาวรรณ มาลา

6202090165 นางสาว ชัญญา ตันติมากร

6202090166 นางสาว รสสุริน ชินอ่อน

6202090167 นางสาว ปุณยนุช ผิวผ่อง

6202090168 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์ปิน

6202090169 นาย นิพล กางทอง

6202090170 นางสาว กนกกาญจน์ ติใจ

6202090171 นางสาว กัญณพัชร มานุจํา

6202090172 นางสาว นุจรีย์ อากาศวิภาต

6202090173 นาย ไตรภูมิ เอ้ือศรี

6202090174 นางสาว กรจิตร สีหาบุตร

6202090175 นาง ปัณพร โคตรมงคล
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6202090176 นางสาว รสสุคนธ์ อินบัว

6202090177 นางสาว ธนพร สุวรรณเชษฐ์

6202090178 นาง เดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง

6202090179 นางสาว พิกุล แก้วติ๊บ

6202090180 นางสาว อรัญญา สุธีพัฒนชัย

6202090181 นาย อาทิตยา คําสุข

6202090182 นาย ติณณภพ หม่ืนจักร์

6202090183 นางสาว กัลยารัตน์ สุขเกษม

6202090184 นาง สุภาพร คํามา

6202090185 นาย ชุมพล ตรีอุบล

6202090186 นาย วัชรพล จงสมจิตต์

6202090187 นางสาว สุดารัตน์ ปราบแต่ง

6202090188 นางสาว วรารัตน์ มานะ

6202090189 นาง กฤติยาภรณ์ สุวรรณประทีป

6202090190 นาง นฤมล สมทรง

6202090191 นาย จอมเขต บุญยรัตน์พันธ์

6202090192 นางสาว จุฑาภรณ์ คําวัง

6202090193 นาง ฐานิตา ปุกสันเทียะ

6202090194 นางสาว กัญญาภัค สิมภา

6202090195 นางสาว พจนีย์ ปรีชาวนา

6202090196 นางสาว โยษิตา กุลวัฒน์

6202090197 นางสาว สุพรรณษา ก้อนคํา

6202090198 นางสาว วนิดา นวนกัน

6202090199 นางสาว ธัญนันท์ ผัดแก้ว

6202090200 นาย อิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน
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6202090201 นางสาว รัตนาพร บุญทาทิพย์

6202090202 นาง กาญจนา กันทวัง

6202090203 นางสาว ปิยดา สุทธิพันธ์

6202090204 นาง ภัทธนันท์ เชียงทอง

6202090205 นางสาว จิรสุตา มีมงคล

6202090206 นางสาว อรทัย ชูติธวัช

6202090207 นาย นนทนันท์ ทะนันไชย

6202090208 นางสาว วรรณิศา ชมภูนิตย์

6202090209 นางสาว สุนิสา บุญฤทธิ์

6202090210 นางสาว สุพรรณี ขาวงาม

6202090211 นางสาว เบญจวรรณ จันทินมาธร

6202090212 นางสาว ลักขณา การะพันธุ์

6202090213 นางสาว เมธาพร อุปแก้ว

6202090214 นางสาว ปัทมาภรณ์ คําฟู

6202090215 นางสาว ธัญชนก ทองรักษ์

6202090216 นางสาว พชรพรพรรณ สอนหาจักร

6202090217 นางสาว กฤตรดี อาจสาลี

6202090218 นางสาว นิตยา อ่ิมนรัญ

6202090219 นางสาว อําพัน สดุประเวศ

6202090220 นางสาว อธิปปภา โอบอ้อม

6202090221 นางสาว จันทร์เพ็ญ หอมสุวรรณ

6202090222 นาย ธีรยุทธ ภูมิฟากท่า

6202090223 นาง ธัญญธร อินทะ

6202090224 นางสาว อุทัยวรรณ สัจจารักษ์

6202090225 นางสาว ทิพากร สุมัง
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6202090226 นางสาว ผกามาศ สมาคม

6202090227 นางสาว จิราพร คนหลัก

6202090228 นางสาว พชรวรรณ สร้อยอินทร์

6202090229 นางสาว เพ็ญนภา คงอุดมธนกร

6202090230 นางสาว กาญนิกา พานทอง

6202090231 นางสาว สาวิตรี แย้มยาง

6202090232 นางสาว ศิรินันท์ ขันติยะชัย

6202090233 นางสาว สุพัฒน์ตรา ละอองทอง

6202090234 นางสาว จิรวรรณ มีทิพย์

6202090235 นาย ณัฐพงษ์ โกฎสืบ

6202090236 นางสาว นิภาดา ศรีประสิทธิ์

6202090237 นางสาว เปรมจิตร จันทร์สิริสถาพร

6202090238 สิบเอกหญิง ชุติมา มหารัตน์

6202090239 นาง นวพร สังข์ทับ

6202090240 นางสาว ประภาสิริ แสนสอาด

6202090241 นางสาว ศุภรัตน์ อ้ิงเพชร

6202090242 นางสาว ภิญญดา เขียวปัญญา

6202090243 นาย ธนภัทร ปัญญาวงศ์

6202090244 นางสาว รมณีย์ ศรีแดนไทย

6202090245 นาย เอกชัย ศิริธร

6202090246 นางสาว ฐิติมา ทัพพรหมเจริญ

6202090247 นางสาว นันทิชา เติบจันทึก

6202090248 นางสาว อังคนา พัดชา

6202090249 นาย ธีระพงษ์ ชุมแวงวาปี

6202090250 นางสาว สุภาณี รอดสุนิยม
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6202090251 นางสาว จีรนันท์ อยู่นัด

6202090252 นางสาว เอริกา สุภาพจน์

6202090253 นางสาว สุภิญญา พิพัฒนพงษ์ศักดิ์

6202090254 นางสาว ณิชาภา ตะมะพุฒ

6202090255 นางสาว ธารารัตน์ อภัยรุณ

6202090256 นางสาว อภิญญา เภาโพธิ์

6202090257 นางสาว ชนัญญา โพธินาม โพธินาม

6202090258 นาง ปวีณา อินมงคล

6202090259 นาย ชาคริต วงศ์คํา

6202090260 นางสาว ศิรินาถ อรรคศรีวร

6202090261 นางสาว สุภัตรา ตูลเพ็ง

6202090262 นางสาว พรเพ็ญ วระภูมิ

6202090263 นางสาว พิศมัย โกวิทนิวัติสัย

6202090264 นางสาว ชุดาภา ชมเชย

6202090265 นางสาว ปลายทิพย์ อ่ึงชื่น

6202090266 นางสาว รังสิญาพร กันทาธง

6202090267 นาย รีดวน สาหะ

6202090268 นางสาว สายสุรีย์ สวนดอก

6202090269 นางสาว เบญจรัตน์ ภาคภูมิเจริ ภาคภูมิเจริญสุข

6202090270 นาง สุพรณีย์ เสาร์พูล

6202090271 นางสาว เปรมวดี จีนธู

6202090272 นางสาว ทิพย์วิลาส แท่นจันทร์

6202090273 นางสาว นันท์นภัส ณรงค์การดี

6202090274 นาง จุฑานุช บุญเศษ

6202090275 นางสาว ภัศรา กัญญาวุธ
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6202090276 นางสาว สุจิตรา อินทวงศ์

6202090277 นางสาว อัจฉรา เจริญกุล

6202090278 นาง สุภาจิต สวิง

6202090279 นาย ปริญญา สุขงาม

6202090280 นางสาว ภัคนันท์ เครือกลัด

6202090281 นางสาว วิไลวรรณ พันชารี

6202090282 นางสาว ศิริพร โอมประพันธ์

6202090283 นางสาว ปิ่นมัทรี ขาวน้อย

6202090284 นาง ภุมรินทร์ บํารุง

6202090285 นางสาว ภัทราพร ทองคําชู

6202090286 นางสาว รัสรากร บวรไตรรักษ์

6202090287 นางสาว วรณัน แสงจันทร์

6202090288 นางสาว คล้ายจันทร์ ชิตจําปา

6202090289 นางสาว อุษณา พิสัยพันธ์

6202090290 นาย เทพประทาน วินิจสร

6202090291 นางสาว วราภรณ์ แสงตรง

6202090292 นางสาว ณัชปภา ตาละปิน

6202090293 นาย สังวาลย์ โพธิ์ดก

6202090294 นางสาว ปาจารี มีสัตย์

6202090295 นาย ชูเกียรติ คงเขียว

6202090296 นาย สมชาติ กิจมานะ

6202090297 นาย ศรศักดิ์ บุญแสง

6202090298 นาย พัฒนพงษ์ อ่อนสองชั้น

6202090299 นางสาว กัลยา พริ้งเพราะ

6202090300 นางสาว เปมิกา คําปินมาระ
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6202090301 นางสาว กานกนิษฐ์ สุวรรณทา

6202090302 นางสาว กุลิสรา ตันติธนาพร

6202090303 ว่าท่ี รต.หญิง สุคนนภา ตันติธนาพร

6202090304 นางสาว มุกดา สีขํา

6202090305 นางสาว อารยา อวลนวน

6202090306 นางสาว รุ้งตะวัน บุญวัฒนานนท์

6202090307 นาย ภวัต กีนิน

6202090308 นางสาว นัณธวรรณ ไชยก่ิง

6202090309 นาย อานนท์ วงษ์ยีเมาะ

6202090310 นางสาว สุดาทิพย์ ม้ายอง

6202090311 นางสาว วรรณิต อุบล

6202090312 นางสาว วัลย์ลิกา ตรีชัยวิจิตร

6202090313 นาง ราตรี เครือเมฆ

6202090314 นาย เชษฐา ทองชู

6202090315 นางสาว จินตนา ดอนชัย

6202090316 นางสาว รัสวรรณ ขําศิริ

6202090317 นางสาว อนิลวรรณ แม่นปืน

6202090318 นางสาว สุทธดา ศรีศักดิ์

6202090319 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ

6202090320 นางสาว เกศรินทร์ กลัดกุ่ม

6202090321 นางสาว พัชรมณี ปานเจริญ

6202090322 นางสาว จิตรา นาคราช

6202090323 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ

6202090324 นางสาว เบญจวรรณ บูรณะธนสาร

6202090325 นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ
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6202090326 นางสาว หวันฟาฎีละห์ หวันหมาน

6202090327 นางสาว นิศาชล เตยแก้ว

6202090328 นางสาว วรรณิภา ทุมอาริยะ

6202090329 นาย บวร ประยงค์หอม

6202090330 นางสาว ขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์

6202090331 นางสาว ทัศนีย์ ศรีนวลไสว

6202090332 นางสาว วรีรัตน์ บัวนิติสกุล

6202090333 นางสาว มาริสา ผาตะนนท์

6202090334 นางสาว ฐิศิรักษ์ ฉํ่าคร้าม

6202090335 นาย อิทธิพล สวัสดิ์อํ่า

6202090336 นางสาว นิศาชล กรัตะนุตถะ

6202090337 นางสาว ชนกนาถ วิชิตแย้ม

6202090338 นางสาว ณัฏฐาวรีย์ สิทธิวงค์

6202090339 นาง สกาวเดือน แสงสังข์

6202090340 นางสาว นวินดา สุริยะ

6202090341 นางสาว สุรางค์ จําเริญเจือ

6202090342 นางสาว ศิริวรรณ ตันสุโชติ

6202090343 นางสาว วรณัน พูลศิริ

6202090344 นางสาว ช่อผกา เกษดา

6202090345 นาง จิดาภา ธรรมสรางกูร

6202090346 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร

6202090347 นางสาว สร้อยฟ้า เมฆจิ๋ว

6202090348 นางสาว จันทนี สอนสามพวง

6202090349 นางสาว วรรณา สมตัว

6202090350 นาง ณัฏฐณินทร์ นาคสินธุ์
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6202090351 นางสาว วิจิตรา พงศ์พิละ

6202090352 นาย นาวี เมินชมภู

6202090353 นาง อุมาพร วรรณภักดี

6202090354 นาย ระพี อําพลพรรณ

6202090355 นางสาว ชฎาพร ชูเมือง

6202090356 นาย วรวุฒิ พุ่มพูล

6202090357 นางสาว ธันยพร อุตรนาค

6202090358 นาย ณรัช วังฝา

6202090359 นางสาว ชลธิชา กันทาทิพย์

6202090360 นางสาว ทิดาพร โวหาร

6202090361 นางสาว อารยา โตนวม

6202090362 นางสาว สุรีย์รัตน์ ตรีมงคล

6202090363 นางสาว สุพรรณษา ปารมาศ

6202090364 นางสาว อุริสา แจะไธสง

6202090365 นางสาว พัชรี เลิศกิจกร

6202090366 นาย ทรงพล ยิ่งยงยุทธ

6202090367 นาย ปรัชญา ม่ันเมือง

6202090368 นางสาว เบญจพร พลัง

6202090369 นางสาว รัตนากร ดียิ่ง

6202090370 นางสาว พนาวรรณ สังข์ชัย

6202090371 นางสาว กฤตยา มานะวุฑฒ์

6202090372 นางสาว เอ้ือยทิพย์ พูลเกิด

6202090373 นางสาว ธาราพร นพภากูล

6202090374 นาย ประกายพฤกษ์ จันทรา

6202090375 นางสาว วรรณภา ใจเท่ียง
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6202090376 นาย ภาคภูมิ ปลอดฤทธิ์

6202090377 นาย วงศ์พิสุทธิ์ ไชยมงคล

6202090378 นาย วัชระ นมเนย

6202090379 นางสาว นารีรัตน์ อาศัยพลวง

6202090380 นาย ปรัชญา ต๋าตา

6202090381 นาย ธารากร กันธิยะ

6202090382 นางสาว พิภัทรา พ้องพงษ์ศรี

6202090383 นางสาว นุชจรี จันทร์หนู

6202090384 นาย ณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน์

6202090385 นางสาว สมใจ ขําประสิทธิ์

6202090386 นางสาว นลินี นันทโก

6202090387 นาง ยุภาพิน ภูมิคอนสาร

6202090388 นางสาว จิติรัตน์ แก้วเล็ก

6202090389 นาย ฑีฆายุ สนอยู่

6202090390 นางสาว กนกวรรณ ราชานาค

6202090391 นาย ศตนิธิ รอดพินิจ

6202090392 นางสาว บุษบา สิงห์อมร

6202090393 นางสาว ปิยะนาถ เกตุเหมือน

6202090394 นางสาว ธันยธรณ์ บัวทอง

6202090395 นางสาว รินนา ผาอินทร์

6202090396 นาย วรพัทธ์ กิตติ์ธนกาญจน์

6202090397 นางสาว ณัฐธยาน์ อธิคุปต์ธนกุล

6202090398 นาย ฐิภูสรณ์ บัวขาว

6202090399 นางสาว อนุสรา รอดเกตุ

6202090400 นาย เดชนรินทร์ ขุนอรัญ
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6202090401 นางสาว ศรุดา เข้มขัน

6202090402 นางสาว เพ็ญจมาศ พรหมจันใจ

6202090403 นางสาว ศรัญญา วงศ์อินทร์

6202090404 นางสาว เบญญาภา สุขหอม

6202090405 นาง ศิรัสวัลย์ ถิรัตกาญจนกุล

6202090406 นางสาว ชนกันต์ ทองฉิมพลี

6202090407 นางสาว อนงค์นาฏ โลหะการก

6202090408 นางสาว อรพรรณ แซ่ท้าม

6202090409 นางสาว ชลวิภา เอมสุรินทร์

6202090410 ว่าท่ีร.ต.หญิง ทัศนีย์ งอยภูธร

6202090411 นางสาว อิทิยา โพธิ์ทอง

6202090412 นางสาว เกศรินทร์ นามวัชระโสพิศ

6202090413 นางสาว อรอนงค์ ศรีทองอินทร์

6202090414 นาง เบญจวรรณ คมขํา

6202090415 นางสาว นิภาพร แก้วบาง

6202090416 นางสาว ชลลดา กุลศรีวนรัตน์

6202090417 นางสาว ประภัสสร มีมาก

6202090418 นางสาว รุ่งจิตร อารีรอบ

6202090419 นางสาว ตวงรัตน์ โนนทะศรี

6202090420 นางสาว จุตินาถ นาคสนธิ์

6202090421 นางสาว กฤษฏาพร ไชยมาตย์

6202090422 นางสาว ก่ิงกมล ชิดเชื้อ

6202090423 นางสาว พรทิพย์ อินธิแสง

6202090424 นางสาว ทิพวรรณ อภินันท์

6202090425 นาง สุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์
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6202090426 นางสาว อัจฉริยา งอกวงษ์

6202090427 นางสาว ฐานิตา โรจนคงอยู่

6202090428 นางสาว วิจิตรา ใบยา

6202090429 นาง ดวงจันทร์ กีรติวัฒนกิจ

6202090430 นาง คณัสนันท์ สยมชัย

6202090431 นาย ชัยนัด อ๊อดผล

6202090432 นาย กฤตานนท์ ธรรมทิง

6202090433 นางสาว สุนิษา พงษ์ศักดิ์ชาติ

6202090434 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชาตรี

6202090435 นาง กาญจนา คํากอง

6202090436 นาย ฉัตรชัย อนันตะ

6202090437 นางสาว ดวงฤทัย ผลสวิง

6202090438 นางสาว วลัยพร บุญเทียน

6202090439 นาง รุ้งทิพย์ เจษฎาพันธ์

6202090440 นางสาว เบญจพร มหาพงค์

6202090441 นางสาว พัชรา อุ่นผัด

6202090442 นางสาว มัสติพร พริกนาค

6202090443 นาย ยุทธนา พ่อชมภู

6202090444 นาย เดชาธร เวสศิรกุิล

6202090445 นางสาว ชุดาภรณ์ ประพันธ์

6202090446 นางสาว ณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ

6202090447 นางสาว กฤษณี รัตนทองมา

6202090448 นางสาว รมณีย์ ศรีโชติ

6202090449 นาง วลัยพร สามิดี

6202090450 นางสาว ปราณี หินอ่อน
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6202090451 นางสาว นิตยา ล้ําจุมจัง

6202090452 นางสาว เวณิกา นาคบัว

6202090453 นางสาว จีราวรรณ อ่ึงวงษ์

6202090454 นางสาว สุธิวรรณ สุขศรี

6202090455 นาย สมโชค กันดิษฐ

6202090456 นางสาว กัญญาภัทร สารีผล

6202090457 นางสาว ภัสณาภรณ์ มูลคร

6202090458 นางสาว อัจจิมา ยาดี

6202090459 นางสาว ธนาภรณ์ เงินเหรียญ

6202090460 นาง ฐิติกานต์ สุขวันมา

6202090461 นางสาว ปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์

6202090462 นางสาว นงคราญ บุญอยู่

6202090463 นาย สมบูรณ์ ครัวกลาง

6202090464 นาง สุดใจ ศรีเศษ

6202090465 นางสาว ชบา เวียงสมุทร

6202090466 นางสาว ณัฐนันท์ อุ่นเป็ง

6202090467 นางสาว สมฤดี ไชยนต์

6202090468 นางสาว ดวงเดือน มะเด่ือทอง

6202090469 นาง ธิดาวรรณ อินทะโกสัย

6202090470 นาย วสิษฐ์พล มหานิล

6202090471 นางสาว วราภรณ์ สลากรธนวัฒน์

6202090472 นางสาว จิราภรณ์ สะสงค์

6202090473 นางสาว สายใจ ทองจันทร์แดง

6202090474 นางสาว พิมพิไล กันทาใจ

6202090475 นาย พรหมสันต์ วัฒนา
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6202090476 นาย อินทนนท์ สัจจพงษ์

6202090477 นางสาว สุมารินทร์ ศรีบาลแจ่ม

6202090478 นาง สุนิสา โกศล

6202090479 นางสาว สุกัญญา เสนามนตรี

6202090480 นางสาว ชุติมา สุทธิชน

6202090481 นางสาว อัจฉราพร มโนวรรณ์

6202090482 นาง ธิดารัตน์ หลังปูเต๊ะ

6202090483 นางสาว กรนญา เอ่ียมยิ้ม

6202090484 นาย อํานาจ ลาดบาศรี

6202090485 นาย เหมันต์ จันทร์ฤทธิ์

6202090486 นางสาว ชญานุศภัฒค์ สุขณโชต

6202090487 นางสาว พีรยา พุกท่าไม้

6202090488 นาย ทนงศักดิ์ แสงสีรัตนกุลชัย

6202090489 นางสาว วัชรี แก้วกาบิล

6202090490 นาย วิริยะ อินทร์ใจเอ้ือ

6202090491 นาย อาหนัส หวังหมัด

6202090492 นาง ผกาวัน ดิสปัญญา

6202090493 นาง ศรีสมร ดํามณี

6202090494 นางสาว กนกวรรณ เกือบพิมาย

6202090495 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปนิดา จันทร์สด

6202090496 นางสาว สายทิพย์ กลิ่นหอม

6202090497 นางสาว มัลลิกา ทาเอ้ือ

6202090498 นางสาว ดาราพร งามลิ

6202090499 นางสาว ฐิตารีย์ นิลละออ

6202090500 นาย เฉลิมเกียรติ ธนูศิลป์
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6202090501 นาง อรวรรณ เก้ือเม่ง

6202090502 นาย ฐิติ ดุมกลาง

6202090503 นางสาว วิราวรรณ ประพันธ์บัณฑิต

6202090504 นางสาว ทิพศจี ลําดับวงศ์

6202090505 นางสาว ลักษมี ปามะ

6202090506 นางสาว อังคณา พัวพันธ์

6202090507 นางสาว อําภา ศิริอางค์

6202090508 นางสาว จุดาพร ศรีทวี

6202090509 นางสาว กรรณิกา ม่วงอุดม

6202090510 นาย เจษฎา รุ่งฤดีชัยมงคล

6202090511 นางสาว สุรีรัตน์ วรบุตร

6202090512 นางสาว ประทุมพร ภูจีวร

6202090513 นางสาว จันทร์จิรา โพธิเสน

6202090514 นาย ดิเรก พันในนูน

6202090515 นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก่นจันทร์

6202090516 นาย คุณาสิน ไมตรีจิตร

6202090517 นางสาว เทียมใจ พงษ์ดี

6202090518 นางสาว วารุณี สอนศิริ

6202090519 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง

6202090520 นางสาว กาญจนา หนูเหลือง

6202090521 นางสาว ภัทรภร เขตสมุท

6202090522 นางสาว วิจิตรา เทียนงาม

6202090523 นางสาว กาญจนา ศรีอนันต์

6202090524 นางสาว วันเพ็ญ เทียนงาม

6202090525 นางสาว ชลณิชา พัดปุย
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6202090526 นางสาว เพ็ญนภา หินเจริญ

6202090527 นางสาว วงค์พระจันทร์ สีมี

6202090528 นางสาว จันทนิภา ราชเจริญ

6202090529 นางสาว นารีรัตน์ เทศกุล

6202090530 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์

6202090531 นางสาว ภคมน เจโตวิมุติพงศ์

6202090532 นาง เบญจมาศ คงมา

6202090533 นาง จิดาภา ชํานาญ

6202090534 นางสาว สุจิตตรา บาอินทร์

6202090535 นางสาว วราภรณ์ สุริกัน

6202090536 นางสาว ศจี จันทะเคน

6202090537 นาย บุญยัง บุตรดี

6202090538 นางสาว เกศรา ใยชัยสงค์

6202090539 นางสาว ปวีณา มูฮําหมัดเย็ง

6202090540 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช

6202090541 นาย วสันต์ ไชยาคํา

6202090542 นางสาว จารุวรรณ เทียนทิพย์

6202090543 นางสาว ผ่องใส มณีบู่

6202090544 นางสาว ภัทราพร ขจรกล่ํา

6202090545 นางสาว ณิชา เบญจพัชร์

6202090546 นางสาว พันทิวา บุญสุข

6202090547 นาย ณัฐพงษ์ นาคแก้ว

6202090548 นางสาว พัทธนันท์ นิจจํารูญ

6202090549 นางสาว กรรณิการ์ หมอกมืด

6202090550 นางสาว วาสนา เอมโอฐ



 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / 23

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202090551 นางสาว กุหลาบ พันธ์สุทธิ

6202090552 นางสาว วิรัชณา ดรพรมยุ่ง

6202090553 นางสาว จันทร์ฉาย กันจันวงศ์

6202090554 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์

6202090555 นาง นุชรีย์ ใจสมิง

6202090556 นาย ศิรเมศร์ บุญกิจสุขุมพัฒน์

6202090557 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส

6202090558 นางสาว สุชาดา เกษสังข์

6202090559 นางสาว จิราพร สุริยง

6202090560 นางสาว พนารัตน์ ภุมรินทร์

6202090561 นาย อุเทน เพชรทอง

6202090562 นาย มารีกี มะแซ

6202090563 นางสาว เจนจิรา เต่าทอง

6202090564 นางสาว ขนิษฐา หะแดง

6202090565 นางสาว สุมัจชา บุตรกระจ่าง

6202090566 นางสาว จรรยา จันทนารี

6202090567 นางสาว จุฑามาศ จึงเจริญ

6202090568 นางสาว สุณิสา กลั่นทอง

6202090569 นางสาว จิติภรณ์ แจ่มดาว

6202090570 นางสาว พิมพ์พร จั๋นตา

6202090571 นางสาว จรรยา นิ่มนวล

6202090572 นางสาว ญาณิศา หงษ์วิเศษ

6202090573 นางสาว นัฏฐา สงวนหงษ์

6202090574 นาย ศักรินทร์ ปิ่นแก้ว

6202090575 นางสาว ปริยาภัทร ไชยหวัง
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6202090576 นางสาว มณฑินี วงศ์สุวัฒน์

6202090577 นางสาว จิตติมา จันทร์เนียม

6202090578 นางสาว ธาริณี ภักดีมง

6202090579 นาง อริศรา แสงฟ้าเลื่อน

6202090580 นาย ศุภวิทย์ สงวนทรัพย์

6202090581 นาย ภาณุพันธ์ เตวา

6202090582 นาย ธีรวัช ทองรอด

6202090583 นางสาว พราว พลเสน

6202090584 นางสาว ปนัดดา รัตนฉายา

6202090585 นางสาว สุดใจ สุขกาย

6202090586 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กนกพิชญ์ ประชุมสาย

6202090587 นาย ชิตณรงค์ ธรรมรัง

6202090588 นางสาว นพรัตน์ เลิศขํารูป

6202090589 นางสาว พิมพ์พา เบ้างาม

6202090590 นาย รชต บุญมาก

6202090591 นางสาว กัลยกร คุณสิทธิ์

6202090592 นางสาว สคุนธ์ทิพย์ แก้วพิทักษ์

6202090593 นางสาว สายทิพย์ แพ่งศรีสาร

6202090594 นางสาว อุไรวรรณ ศรีนคร

6202090595 นางสาว กาณฑปภา ตันพานิช

6202090596 นางสาว สุภาวดี แพร่ทอง

6202090597 นางสาว กรกชกร คงแก้ว

6202090598 นางสาว เสาวรส พิสูตร

6202090599 นาย กวีวงศ์ วิเศษสมบัติ

6202090600 นางสาว รัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ
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6202090601 นางสาว นพรัตน์ ถมหิรัญ

6202090602 นาย นิธินันท์ สีดี

6202090603 นาย เปรมศักดิ์ สีดี

6202090604 นางสาว สาวิตรี อุไรงาม

6202090605 นางสาว บัยยีนะห์ ประเสริฐดํา

6202090606 นางสาว ปานใจ ศรเกษตริน

6202090607 นางสาว ณัฐพร รักศักดิ์ตระกูล

6202090608 นางสาว กนกวรรณ เรือนมอย

6202090609 นางสาว ชฎาพร ชุมตรีนอก

6202090610 นางสาว ศรีนวล แน่นอุดร

6202090611 นางสาว ศิริมา ครองระวะ

6202090612 นางสาว เจษฎาภรณ์ มูลทอง

6202090613 นาย กรวิชญ์ แสงสว่าง

6202090614 นาย กรวิก บูชาเกียรติ

6202090615 นางสาว ศุภานัน ไชยวรรณ์

6202090616 นาย ชฤท โพธิ์สามต้น

6202090617 นางสาว วรารัตน์ แก้วมณี

6202090618 นาง ภัทร์วลญัช์ หิรัญกุล

6202090619 นาง ธัญพร เต๋จ๊ะ

6202090620 นางสาว จริณี พลันการ

6202090621 นางสาว พิชชาพร คําหน้อย

6202090622 นาย แทนจ์ คณะนาม

6202090623 นาย วัชรพงษ์ ขุนณรงค์

6202090624 นางสาว พวงผกา สารใจ

6202090625 นาย วิวัฒน์ พันธุ์ชัยโย
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6202090626 นางสาว กมลรัตน์ ธิสอนงัว

6202090627 นางสาว กัณทิมา ใจไวย์

6202090628 นางสาว ปภารัช ทวีโชติภาคิน

6202090629 นางสาว อาทิตยา สาครสิทธิ์

6202090630 นางสาว สุวิมล อุภัยพรม

6202090631 นาง จริยา บํารุงสุข

6202090632 นาย ณัฐพล ใยแจ่ม

6202090633 นางสาว กรณิกา ไพศาลแรง

6202090634 นาง ธันยพร สุบรรณพันธ์

6202090635 นาง พรชนก มหาวิเชียร

6202090636 นาง ธิดาพันธ์ แสนสมบัติ

6202090637 นางสาว กรรณิการ์ เวียงทอง

6202090638 นางสาว กุสุมาลย์ ป้อมอารีย์

6202090639 นางสาว นิสากร ศรีสังข์งาม

6202090640 นางสาว สุนิษา ทับแพ

6202090641 นาย อนุสรณ์ เตปิน

6202090642 นางสาว พัตรสราภรณ์ พรหมชาติ

6202090643 นางสาว ศศิพิมพ์ กฤษณะโลม

6202090644 นางสาว อภิชญาดา ยืนยง

6202090645 นาย ศตวรรษ ส้มแก้ว

6202090646 นาย สมชาย ลอยเลื่อน

6202090647 นางสาว สุปรียาร์ ศรีสงคราม

6202090648 นางสาว ศิรินภา แซ่อ้ึง

6202090649 นางสาว จุไลรัตน์ รัชรินทร์

6202090650 นางสาว พัชรินทร์ พวงทอง
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6202090651 นางสาว พรพิมล สิงห์เงิน

6202090652 นางสาว จีรวรรณ ดีสุดจิตร ดีสุดจิตร

6202090653 นางสาว นุชเกษม เงินดี

6202090654 ส.ต.อ. ธงไชย ควรชม

6202090655 นางสาว นภาพร ปราบมนตรี

6202090656 นาย ไพชิต ประธาน

6202090657 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุวพร เถาว์แดง

6202090658 นาง สุภาพร หนูราช

6202090659 นางสาว ทองเรียน ศรแก้ว

6202090660 นางสาว จิราพรรณ กําจัดภัย

6202090661 นางสาว สุจิตรา โบบทอง

6202090662 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุชนภา ศิริหล้า

6202090663 นางสาว อนงค์นาถ สุขประเสริฐ

6202090664 นางสาว จิตรานันท์ นาคสุพรรณ

6202090665 นาย สายํณห์ ปาโส

6202090666 นางสาว ชยุดา ทองสัตย์

6202090667 นางสาว ณัฐพร ตรีรัญเพชร

6202090668 นาย พชร เรือนงาม

6202090669 นาง นารีรัตน์ ศิริวัฒน์

6202090670 นางสาว วาสนา พิกุลศรี

6202090671 นาย เจษฎาภรณ์ ปินใจกุล

6202090672 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม

6202090673 นางสาว นัยนา บุตรปาน

6202090674 นางสาว มนัญชยา มีไชยโย

6202090675 นางสาว สุมาลี คุ้มทอง
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6202090676 นางสาว จินตหรา แก้วเข้ม

6202090677 นางสาว ธัณญรัตน์ ทองสุข

6202090678 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์

6202090679 นาง ณพัชญา อภิรมย์

6202090680 นาย ภรศิษฐ์ โชติโลหะกุล

6202090681 นางสาว วชิราภรณ์ เรืองสุข

6202090682 นางสาว ชนิสรา บุษราคัมวดี

6202090683 นางสาว ณัทธรันทน์ บุญรักษา

6202090684 นางสาว เสาวณี ขําพวง

6202090685 นางสาว มาลินี เจริญทรัพย์

6202090686 นางสาว วรรณนิสา สีดาแจ่ม

6202090687 นางสาว สายเพชร สดทรงศิลป์

6202090688 นางสาว มธุรส พิมพลอย

6202090689 นาย ฐานันดร บัวทอง

6202090690 นางสาว ฐิติมา อภิไชยรัตน์

6202090691 นางสาว เกตุนภัส นภัทธนานันทน์

6202090692 นางสาว ชมพูนุท เรืองฤทธิ์

6202090693 นาย อนุรัตน์ รุ่งแสงทอง

6202090694 นางสาว วิภาวี พุทธชาติ

6202090695 นางสาว วรารัตน์ ก้อนตั้ง
----------------------------------------------------
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6202100001 นาย ณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ

6202100002 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา

6202100003 นางสาว นฤตยา ทองอ่อน

6202100004 นางสาว สุมิตรา อนันตกูล

6202100005 นางสาว รัตติยา คงนวลใย

6202100006 นางสาว สุวิญญาณ์ สียางนอก

6202100007 นางสาว พัชราภรณ์ วชิรพัฒนสกุล

6202100008 นางสาว ณิชกานต์ เอ่ียมสอาด

6202100009 นางสาว ศรัญญา อุปทัง

6202100010 นางสาว สุกัญญา อิสลาม
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6202100011 นางสาว อภิญญา ธรรมดิษฐ์

6202100012 นางสาว ศิภาสร วันแก้ว

6202100013 นางสาว อลิษา เขาแก้ว

6202100014 นาง ปิยนุช หม่ืนโฮ้ง

6202100015 นาง สุดาวรรณ จันทรเสนา

6202100016 นางสาว สุพรรษา พุฒธิกุล

6202100017 นางสาว ดวงเนตร ธรรมคุณ

6202100018 นางสาว สุชาดา กุดฉลาด

6202100019 นางสาว มณีนุช ทัพพพันธ์

6202100020 นางสาว พรรณิภา บุตรโพธิ์

6202100021 นางสาว รัชฎาพร เนตรแสนศรี

6202100022 นาย อานนท์ อุตรแจ้

6202100023 นาง อธินันท์ สร้อยมี

6202100024 นางสาว กนกวรรณ จันทร์มหา

6202100025 นางสาว ณัฐนิชา จันทโชติ
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6202100026 นาย จักริน วิฆณะวรากุล

6202100027 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีสังข์

6202100028 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา บุญธรรม

6202100029 นางสาว รวิวรรณ วงค์อาจ

6202100030 นาง พิชญาภา เดเนโด

6202100031 นางสาว อัจฉริยา วงศ์เปี้ย

6202100032 นางสาว กชกร เปลี่ยนสมัย

6202100033 นางสาว ศิริลักษณ์ ส่งเสริม

6202100034 นางสาว ศศินุชชา แสนแพร่

6202100035 นางสาว สรีราภรณ์ จันทวงศ์

6202100036 นางสาว อรอุมา สายงาม

6202100037 นาง ศิริพร รักษานาม

6202100038 นาย สิรภพ ตั้งขจรศักดิ์

6202100039 นางสาว พรอนงค์ ดียิ่ง

6202100040 นางสาว ปิยธิดา แม้นบุญ

6202100041 นางสาว พิมพ์ชนก จิโนปง

6202100042 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิพย์มาก

6202100043 นางสาว ขวัญสดุารัตน์ ขวัญเมือง

6202100044 นางสาว พรพิมล วัฒนกุล

6202100045 นางสาว ศศิญดา ศรีธร

6202100046 นางสาว สุภาวดี อุระ

6202100047 นางสาว อธิชนัน เหลือพงษ์

6202100048 นางสาว วีระพรรณ เทพศิริ

6202100049 นางสาว จิราวรรณ์ นาวิชิต

6202100050 นางสาว กาญจนา แสนฟองมูล
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6202100051 นางสาว พรหมชนก จูเปีย

6202100052 นางสาว บุณฑริก ครุฑมาก

6202100053 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ งามสาย

6202100054 นาง ศรีประภา ใจศรี

6202100055 นางสาว พรรณขจร ฟุ้งขจร

6202100056 นาง สุพิชฌาย์ สุริยันต์

6202100057 นางสาว สุกัญญา สุวรรณใจ

6202100058 นางสาว อรพรรณ กิจชนะพานิชย์

6202100059 นางสาว นวชา จริงจิตร

6202100060 นางสาว ฐิติมา ชะม้าย

6202100061 นาง นารีรัตน์ วงศ์วัฒนา

6202100062 นางสาว จิราภรณ์ ห้อมล้อม

6202100063 นางสาว ชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์

6202100064 นางสาว ฐิตาพร วรรณรังษี

6202100065 นางสาว ณัฐวรา เกตบูรณะ

6202100066 นางสาว จิระประภา บํารุงดี

6202100067 นางสาว วีรยา โสสุทธิ์

6202100068 นางสาว ชมพูพัชร์ วู้นา

6202100069 นางสาว ศิวพร หมีทอง

6202100070 นางสาว พิชชากรณ์ เอ่ียมทัศน์

6202100071 นางสาว เบญจมาภรณ์ จิตโชติ

6202100072 นางสาว พรกนก พงษ์ม่วง

6202100073 นางสาว สุวรรณา แก้วระหัน

6202100074 นางสาว จุฑารัตน์ กุลชะโมรินทร์

6202100075 นางสาว ศิริจินดา บัวศรีแก้ว
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6202100076 นาง สุนิษา บุญน้อม

6202100077 นาย วิชัย ชมภูมาศ

6202100078 นางสาว กฤติกา ใจปง

6202100079 นางสาว นีรชา ศรีจันทร์

6202100080 นางสาว ศิรินันท์ ฟ้องพาน

6202100081 นางสาว วราภรณ์ กระตุดนาค

6202100082 นางสาว กรณิกา ตาปวง

6202100083 นางสาว ดลยา หอมสมบัติ

6202100084 นางสาว กนกกานต์ ศิริวงศ์

6202100085 นางสาว ณัฐริกา ปัญญเสถียร

6202100086 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์

6202100087 นางสาว กมลวรรณ กาญจนสุนทร

6202100088 นางสาว เสาวลักษณ์ สอ้ิงทอง

6202100089 นางสาว ภัณฑิรา สัมมาพรต

6202100090 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พิมโสม พรมมัน

6202100091 นางสาว นุชจรี เนียมอุ่ม

6202100092 นางสาว ปวีณา วนวัชรากร

6202100093 นางสาว นภาพร อินทะชติ

6202100094 นางสาว ดาวผกา ประสารยา

6202100095 นางสาว อารีดา แก้วพิลารมย์

6202100096 นางสาว วาสนา ชุ่มเรือน

6202100097 นางสาว ยุพิน หอมเพียร

6202100098 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์

6202100099 นางสาว พิมพิไล บุญใจวงศ์

6202100100 นางสาว จันทกานต์ ใจเพียร
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6202100101 นางสาว ศุภมาส วงษารัตน์

6202100102 นางสาว กรวิกา ชิ้นสุก

6202100103 นางสาว พัทธปิยา ขัติยะ

6202100104 นางสาว สรุตา ประสงค์

6202100105 นางสาว สุวนันท์ มูลเขา

6202100106 นางสาว กัญญาภัทร ตุ้ยเขียว

6202100107 นางสาว วรินรําไพ ตาสาย

6202100108 นางสาว วรรณภา จากน่าน

6202100109 นางสาว สาลินี สังข์ทอง

6202100110 นางสาว จริยาพร ภูดวงสอ

6202100111 นางสาว นภัสวรรณ มีข้าว

6202100112 นางสาว สินิตา สิงห์แก้ว

6202100113 นางสาว รวิกานต์ แซ่ล้อ

6202100114 นางสาว ประไพพรรณ อินปั๋น

6202100115 นางสาว อุทุมพร ทุมสงคราม

6202100116 นางสาว ศิริวรรณ ยั่งยืนกุล

6202100117 นางสาว ขวัญจันทร์ วัยกิจ

6202100118 นางสาว พรพรรณ บุญมา

6202100119 นางสาว พรรณิภา ติยะวัน

6202100120 นางสาว ภัทรภร เอ่ียมสอาด

6202100121 นางสาว ทิพย์สุดา เงินดี

6202100122 นางสาว ปวีณา ฝาดสุนทร

6202100123 นางสาว พิมพ์พร เสนาธรรม

6202100124 นางสาว วิรินทร์ ฝั้นปวน

6202100125 นางสาว รัตนาภรณ์ ปั๋นแก้ว
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6202100126 นางสาว อารีรัตน์ นันต๊ะเสน

6202100127 นางสาว วิมลสิริ จิตเทพ

6202100128 นางสาว พิมพ์พร เวียงนาที

6202100129 นางสาว มนัสนันย์ ดวงเดช

6202100130 นางสาว สร้อยสุดา ยศธนากูล

6202100131 นางสาว เสาวภา รุ่งเรือง

6202100132 นางสาว ณัฐกฤตา ธุวดาราตระกูล

6202100133 นางสาว วาสิตา อ่อนในชาติ

6202100134 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิลาวัลย์ คําเพ็ง

6202100135 นางสาว ศิรินภา ทองอยู่

6202100136 นาง สุนิสา พิลึก

6202100137 นางสาว สุภาพร คําฝั้น

6202100138 นาง ทัศนีย์ ม่ิงโสภา

6202100139 นางสาว สกุลทิพย์ เฉลยมณี

6202100140 นางสาว วลัยลักษณ์ มีศรี

6202100141 นางสาว เสาวลักษณ์ ปะตะคามินทร์

6202100142 นางสาว วิธุอร พิศาลสาสน์

6202100143 นางสาว พรสุดา แสงสว่าง

6202100144 นางสาว กมลลักษณ์ น้อยอ้าย

6202100145 นางสาว ฐิติชยา ข้ามสี่

6202100146 นางสาว จันทนี สมโภชน์

6202100147 นางสาว จิราพร แย้มแสง

6202100148 นางสาว ศิวภา บุญมี

6202100149 นางสาว ศศิธร มาเสม

6202100150 นางสาว อภิชญา ไหวฉลาด
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6202100151 นางสาว นิตยา อังเปรม

6202100152 นางสาว ขวัญกมล ใจอุ่น

6202100153 นางสาว ศิรินภา หนูศิริ

6202100154 นางสาว วิภาวดี แก่นบุดดี

6202100155 นางสาว กณิกนันต์ แสนเขียว

6202100156 นางสาว อาภัสรา บุญยิ่ง

6202100157 นางสาว พัณณ์ชิตา ดีษา

6202100158 นางสาว สุนันทา เนตรน้อง

6202100159 นางสาว ธัญญาลักษณ์ พงษ์เขียว

6202100160 นางสาว รุ่งนภา ดวงทวีบุญ

6202100161 นาย เอกอัมรินทร์ บุญภู่

6202100162 นางสาว ศศิวิมล บัวเทศ

6202100163 นาง อภิรดี นันสูงเนิน

6202100164 นางสาว สุดารัตน์ วรรณทอง

6202100165 นางสาว สิรินนา กอบสวัสดิ์

6202100166 นางสาว กรวรรณ ดวงสาร

6202100167 นางสาว วีรดา บุญเท่ียง

6202100168 นางสาว จิราเจต สุขแสง

6202100169 นางสาว อารีรัตน์ แก้วธรรม

6202100170 นางสาว วิจิตรตรา ดีหมี

6202100171 นางสาว พรรณิศา ประสมวงษ์

6202100172 นางสาว จิรพรภัทร์ ทําบุญ ทําบุญ

6202100173 นางสาว ยุพาวดี บัวอ่อน

6202100174 นางสาว เนตรชนก ปุ้ยหลวง ปุ้ยหลวง

6202100175 นางสาว วิไลพร สายหยุด
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6202100176 นางสาว วันเนาว์ ปราบมาก

6202100177 นางสาว ชุติมา ประทีปทอง

6202100178 นางสาว รัตนา นันตา

6202100179 นางสาว พินทิพา หงษาชุม

6202100180 นางสาว วิธาวีร์ ศิริจิรานันทน์

6202100181 นางสาว ศิริมา โยธามาตย์

6202100182 นางสาว ณฐพร ขาเลศักดิ์

6202100183 นางสาว ทิพยรัตน์ แสงด้วง

6202100184 นางสาว วรรณกนก ทัพวงค์

6202100185 นางสาว นางสาวน้ําฝน ดูชัยรัมย์

6202100186 นางสาว จริยา ยี่โถ

6202100187 นางสาว ดุษณีย์ แซ่ยับ

6202100188 นางสาว ปัทมา วงค์นันตา

6202100189 นางสาว ศิริลักษณ์ พูลสวัสดิ์

6202100190 นางสาว พวงผกา เชื้อหม่น

6202100191 นางสาว ชนิสรา ไทยนุกูล

6202100192 นางสาว ปนัดดา ขันทะสีมา

6202100193 นางสาว ฐติิยา ฝั้นปวน

6202100194 นาย ภราดร อมรพิสิทธิ์

6202100195 นางสาว ศุจินธรา สักกะโต

6202100196 นางสาว กุลพิชฌาย์ ก้านใบยา

6202100197 นางสาว เกศรินทร์ ปานณรงค์

6202100198 นาง พจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์

6202100199 นางสาว อังสุมา ทองแก้ว

6202100200 นางสาว วิลาสินี ติดวงษา



 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / 9

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202100201 นางสาว รัฐกานต์ ทะนันใจ

6202100202 นาย คเชนทร์ อํานะโคตร

6202100203 นางสาว อนุรักษ์ ราชสะอาด

6202100204 นาย กฤชนล คุณชื่น

6202100205 นางสาว จุฬาลักษณ์ ภักดีจํารูญ

6202100206 นางสาว อาภรณ์ ผาวันดี

6202100207 นาย นที ก้อนคํา

6202100208 นางสาว ปภัสรา สาหร่าย

6202100209 นางสาว จุฑามาศ รักจิตร์

6202100210 นางสาว สุชาดา พรมเมือง

6202100211 นางสาว นริศรา เครือนวพันธุ์

6202100212 นาย มาหะมะฮานาฟี กูโน

6202100213 นางสาว นภาพร พิมพาลัย

6202100214 นางสาว สโรชา เถาเอ่ียม

6202100215 นางสาว ศุภกานต์ แข่เจริญ

6202100216 นางสาว พรพิสิฐ กัติรัตน์

6202100217 นางสาว เกศรา สุรินสมบูรณ์

6202100218 นางสาว สิริพร บญุญะสัพ

6202100219 นางสาว ศรสวรรค์ จะระคร

6202100220 นาง สุภานัน เรียนคําวงค์

6202100221 นางสาว มณฑาทิพย์ แก้วลาย

6202100222 นาง โสรยา ตามา

6202100223 นางสาว ภาคิณี สมศรี

6202100224 นางสาว ณัฐกานต์ อุทัยศรี

6202100225 นางสาว เวฬุรีย์ คําชุ่ม
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6202100226 นางสาว กรวรรณ ทองอร่าม

6202100227 นางสาว แคทลิยา กลิ่นแก้ว

6202100228 นางสาว นวนันท์ ขัตินนท์

6202100229 นางสาว ธนพร เลิศวรกิจสกุล

6202100230 นางสาว สิริพร พรหมหาญ

6202100231 นางสาว ปาณิสรา กลิ่นพิพัฒน์

6202100232 นางสาว ทวิชตรา ศรีจันทร์

6202100233 นางสาว ภรณ์ชุดา มหาสุคนธ์

6202100234 นางสาว รัตติกาล โนวฤทธิ์

6202100235 นางสาว ปทุมมา ธรรมปัญญา

6202100236 นางสาว ดรุณี อาจแก้ว

6202100237 นางสาว ปิยะรัตน์ อุผา

6202100238 นาง วรัญญา ทาหอม

6202100239 นาย ยุทธนา วงค์ระเนตร

6202100240 นางสาว นางสาว สุไหวบ๊ะ  สัน สันเส็น

6202100241 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริลักษณ์ กาบศรี

6202100242 นางสาว อรทัย พนมจันทร์

6202100243 นางสาว เปรมยุดา เกษแก้ว

6202100244 นางสาว กุลธรา จันทร์พุฒ

6202100245 นางสาว ศศิธร สุตพันธ์

6202100246 นางสาว สุพัตรา เนินบก

6202100247 นางสาว สุรีพร กุลสุทธิ์

6202100248 นางสาว เกวลี โสภิกุล

6202100249 นางสาว อรอุมา ปิ่นกลาง

6202100250 นางสาว กนกวรรณ จันทร์หลิน



 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / 11

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202100251 นางสาว ณัฐกฤตา สํานักพงษ์

6202100252 นางสาว วราพร ขวัญวงษ์

6202100253 นางสาว เบญจพร ดวงจักร์

6202100254 นาง ศิราณี บรรฑูร

6202100255 นางสาว นภาวรรณ นพเก้า

6202100256 นาง กนกวรรณ นวลศรี

6202100257 นางสาว ชลลดา สุขโขมีทรัพย์

6202100258 นางสาว จันทณี แสงจันทร์

6202100259 นางสาว เจนจิรา คงมี

6202100260 นางสาว รุ่งนภา ก้งท่ัน

6202100261 นางสาว นันทนา สมบูรณ์ชัย

6202100262 นางสาว วิมล ธัญญเจริญ

6202100263 นางสาว อรทัย รุ่งสว่าง
----------------------------------------------------



 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202110001 นาย สาโรช เลสัก

6202110002 นาย สันติ ศรีคํา

6202110003 นาย วิศรุต ขัดทะเสมา

6202110004 นาย กิตติชัย ทองนอก

6202110005 นาย ภูวนาถ เสาร์แก้ว

6202110006 นาย วรรธนะ วรรณบุษปวิช

6202110007 นาย จีระ หอมเนียม

6202110008 นาย อรรคพล เตี้ยเนตร

6202110009 นาย ธีรวิทย์ หนูรอด

6202110010 นาย วีรชัย ขํารัตน์

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202110011 นาย ศรันย์ ขันติมัง

6202110012 นาย ณัฐวุฒิ ลิ่วโรจน์สกุล

6202110013 นาย บุญญฤทธิ์ เอ่ียมจะโร

6202110014 นาย นําชัย หอมแดง

6202110015 นาย พายุ นะแก้ว

6202110016 ว่าท่ีร้อยตรี ประเสริฐ เพ็งนุ่ม

6202110017 นาย วรวรรษ หลาวมาเวชวงษ์

6202110018 นาย ดลดล วังกาษร

6202110019 นาย ศักรินทร์ หลักบุญ

6202110020 นาย สุรสิทธิ์ ชาวสวน

6202110021 นาย ธีระศักดิ์ นกม่ัน

6202110022 นาย ชัยฤทธิ์ ภานุพัฒน์ชีวิน

6202110023 นาย เทียนชัย เหลาลา

6202110024 สิบเอก อภิวัฒน์ เหิมหอม

6202110025 นาย ศุภชัย พรมนา



 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202110026 นาย ธนา รุ่งสี

6202110027 นาย คเชนทร์ มะโนวรรณา

6202110028 นาย วิศรุต แช่มช้อย

6202110029 นาย สูติธรรม จงรักษ์

6202110030 นาย สรชาติ รุ่งเรือง

6202110031 นาย ยุรนันท์ จันทนารี

6202110032 นาย ราเชนทร์ โง่นแก้ว

6202110033 นาย ธราพล ณ เมธา

6202110034 นาย จิรายุ จันทร์เพ็ชร

6202110035 นาย ชาญชัย หลวงวรรณา

6202110036 นาย ธนาวิน โมลา

6202110037 นาย ชยพล อ้นน่วม
----------------------------------------------------



 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202120001 นาย เตชินท์ เทพสมบัติ

6202120002 นาย ธัญพิสิษฐ์ บังค่าย

6202120003 นางสาว ปวีณา จันทนุภา

6202120004 นาย ณรงค์ บุญประกอบ

6202120005 นางสาว รัตน์ชนี แดนนารินทร์

6202120006 นาย อรรถชัย ป้องคํา

6202120007 ว่าท่ีเรือตรี สมพงษ์ ปั้นพานิช

6202120008 นาย ขวัญชัย เถ่ือนแก้ว

6202120009 นาย วัชรพล ศรีวันคํา

6202120010 นาย เจษฎา ลินทอง

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202120011 นาย รณชัย โพธิ์ศรี

6202120012 นาย เกียรติศักดิ์ เชิดเขว้า

6202120013 นาย ภูดิศ คล้ายทิพย์

6202120014 นาย พันรพ สุดเทวา

6202120015 นาย นัฐพล สุวรรณเจริญ

6202120016 นาย พัฒพงษ์ กัลยา

6202120017 นาย กิตติคุณ คะโยธา

6202120018 นาย นวพล นพคุณ

6202120019 นาย กิตติธัช มีประลาน

6202120020 นาย ศุภรัตน์ ตาดํา

6202120021 นาย อโณทัย ใจซ่ือ

6202120022 นาย จตุรงค์ อยู่สนอง

6202120023 นางสาว ช่อผกา ดวงมาตพล

6202120024 นาย กิตติวินท์ ดีสา

6202120025 นาย ธนภัทร นันทกุลพงศ์



 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202120026 นาย วรพงษ์ หกเหลี่ยม

6202120027 นางสาว สุภะเนตร์ ชูวัฒน์

6202120028 นาย ชัยณรงค์ ไทยเท่ียง

6202120029 นาย ฐนกร ใจแสน

6202120030 นางสาว วีร์ลักษิกา หาญสุวรรณ์

6202120031 นาย ศุภโชค ใจเผือ

6202120032 นาย วรพงษ์ เชาวลิตกิจกุศล

6202120033 นาย ภัทร์ธีนันท์ พันธุ์เขตกรรม

6202120034 นางสาว สุธาวัลย์ แก้วยุติธรรม

6202120035 นาย ไกรสร เชษฐ์ขุนทด

6202120036 นาย เกษม อินผัด

6202120037 นาย วิมุติ ปัญญาน้อง

6202120038 นาย กนกพล เอ่งฉ้วน

6202120039 นาย วัฒนา ครอบครอง

6202120040 นางสาว พันธุ์ทิพย์ ตาปัน

6202120041 นาย เมธี เชื้อจําพร

6202120042 นาย วิทยา ปันน้อย

6202120043 นาย พชรดนัย เพชรแท้

6202120044 นาย วทัญญู คําวาง

6202120045 นาย ธนภัทร สยิ่ฎงแก้ว
----------------------------------------------------



 ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202130001 นาย กีรติกร สุทธิวงศ์

6202130002 นาย ครองชัย นฤหาย

6202130003 นาย ธนิต ยาวิละ
----------------------------------------------------

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562



 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202140001 นาย สุรกิจ นุตราวงศ์

6202140002 นาย ธีรพงษ์ ธนัญชัย

6202140003 นาย แวสาอุดี สะนิ

6202140004 นาย อัษฎาวุธ เอนกคณา

6202140005 นาย นาเวศ คีตะวงศ์

6202140006 นาย ศุภเลิศ เจริญพร

6202140007 นาย ปิยะภัทร์ สมสุไทย

6202140008 นาย จีรพันธ์ พรชัยภูมิ

6202140009 นาย ธีรพงษ์ ศิริภูธร

6202140010 นาย อินทัช ชุมแวงวาปี

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202140011 นาย ธนรัฐ ธนะหมอก

6202140012 นาย โกศล โพธิวร

6202140013 นางสาว สุนี ลําสา

6202140014 นาย ดนุสรณ์ ปัญญาวงค์

6202140015 นาย ปวศิลป์ มีบุญ

6202140016 นาย ณัฐพล หิริโอ

6202140017 นางสาว สุพัตรา แพ่งโยธา

6202140018 นาย สมโภช คณะโต

6202140019 นาย คุณากร บุญพลี

6202140020 นาย ณัฐวีร์ มีอุบล

6202140021 นาย พงศกร สินสุข

6202140022 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญแสนโชคดีมีสุข

6202140023 นาย กฤษนาจ พรหมเขียว

6202140024 นาย อํานาจ โพธิโสดา

6202140025 นาย ปัญญรักษ์ บ่อทรัพย์



 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน / 2

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202140026 นาย กิตติศัพท์ พิมพ์ทอง

6202140027 นาย ณัฐพล ยะปะเภา

6202140028 นาย เสริมศักดิ์ แก้วแสงทอง

6202140029 นาย ยงยุทธ ทองขวัญ

6202140030 นาย คมสัน ว่องไว

6202140031 นาย อธิษฐ์ เจียวก๊ก

6202140032 นาย อภิลักษณ์ จันทร์ผง

6202140033 นาย กฤติเดช เดชใจ

6202140034 นาย ชนินทร์ หน่อทิม

6202140035 นาย นราธิป บุญธรรม
----------------------------------------------------
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ก ำหนดวัน  เวลำ  และสถำนที่สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

แนบท้ำยประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที่  16  มกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 01 
นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201010001
ถึง 

6201010899 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 02 
นิติกรปฏิบัติกำร 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201020001 
ถึง 

6201020234 

ต ำแหน่งที่ 03 
นักทรัพยำกรบุคคล

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201030001
ถึง 

6201030442 

 
 
 
 
 
 
 

- ร่ำง - เอกสำรหมำยเลข 1 
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วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 04 
นักวิชำกำรเผยแพร่

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201040001
ถึง 

6201040082 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (หา้มใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 05 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201050001 
ถึง 

6201050026 

ต ำแหน่งที่ 06 
บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201060001 
ถึง 

6201060023 

ต ำแหน่งที่ 07 
นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201070001 
ถึง 

6201070203 
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วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 08 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201080001
ถึง 

6201080033 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 09 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ปฏิบัติงำน 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202090001 
ถึง 

6202090695 

ต ำแหน่งที่ 10 
เจ้ำพนักงำนกำรเงิน 
และบัญชีปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202100001 
ถึง 

6202100263 

ต ำแหน่งที่ 11 
นำยช่ำงเครื่องกล

ปฏิบัติงำน 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202110001 
ถึง 

6202110037 
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วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 12 
นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202120001
ถึง 

6202120045 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 13 
นำยช่ำงศิลป์ปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202130001 
ถึง 

6202130003 

ต ำแหน่งที่ 14 
นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202140001
ถึง 

6202140035 

 
 
 
 
 
 









แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

 



 
อาคารสอบ  มีจ านวน  4  อาคาร  ได้แก่  1.  ศูนยเ์รียนรวม 2 

      2.  ศูนย์เรียนรวม 4 
      3.  อาคารเทพศาสตร์สถิต 
      4.  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สายต่างๆ ดังนี้ 
-  ถนนพหลโยธิน  รถโดยสายประจ าทางสาย 26, 34, 59, 512 
-  ถนนงามวงศ์วาน  รถโดยสารประจ าทางสาย 24, 63 
-  ถนนวิภาวดี-รังสิต  รถโดยสายประจ าทางสาย 39, 42, 510, 513, 522 
 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย  
-  ด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  

หมายเหตุ  : รถจักรยานยนต์รับจ้างจะไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ด้านในของมหาวิทยาลัยได้ 
                จะวิ่งได้เฉพาะถนนรอบนอกเท่านั้น 

 
 
 







 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ / 1

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6203150001 นาย ปวีรา ตงลอ

6203150002 นางสาว สิรินันท์ บุญนันท์

6203150003 นาย ปิยะ เสรีรักษ์

6203150004 นางสาว สลิลธร ทองสงวน

6203150005 นาย กฤษฎา กิตติธิรางกูร

6203150006 นางสาว จิตตวิไล คติบัญชา

6203150007 นางสาว อสมาภรณ์ วามน

6203150008 นาย พัทภูนนท์ วรชัยเศรษฐ์

6203150009 นางสาว ศศลักษณ์ โยธาทูน

6203150010 นาย ทรงศิลป์ พุ่มมณี

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี 16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6203150011 นาย อติกัณต์ หว่านพืช

6203150012 นางสาว ชิดชนก รักษ์ถาวรวงศ์

6203150013 นาย ไพโรจน์ พรมวัฒ

6203150014 นางสาว วิชิดา ชูบัวทอง

6203150015 นางสาว ธนาวดี ภัยชนะ

6203150016 นางสาว เกล้า รันจรูญ

6203150017 นางสาว จินดาวรรณ สุวรรณชัย

6203150018 นาย ภพพร ตั้งฑีฆะรักษ์

6203150019 นางสาว ขันน้ําทอง พูลน้อย

6203150020 นางสาว กมลสิริ โพธิ์เดช

6203150021 นางสาว มาริษา ชุ่มวิจิตร

6203150022 นางสาว ปภัสสร ภิญโญพรพาณิชย์

6203150023 ว่าท่ีร้อยตรี ทศพล ต่อศรี

6203150024 นาย จิรัฐกานต์ เกิดเอ่ียม

6203150025 นาย พิพัฒน์พงศ์ วงษ์นคร
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี 16 มกราคม  พ.ศ. 2562

6203150026 นางสาว กชพร พิมพ์สิน

6203150027 นางสาว ปฏิญญา ทวีสรรสุข

6203150028 นางสาว ภาวิณี แก้วแกม

6203150029 นางสาว ปาริฉัตร เหลืองขม้ิน

6203150030 นาย ราชบัณฑิต บัณฑิตโกวิท

6203150031 นาย เจตริน กันตะนา

6203150032 นางสาว แสงดาว คงแสงดาว

6203150033 นางสาว อภิญญา วงษ์สดชื่น

6203150034 นางสาว สุพิชญาณีต์ พงษ์พิเดช

6203150035 นางสาว ชนากานต์ บุญส่งนาค

6203150036 นางสาว วริศา เจริญลาภ

6203150037 นางสาว วาสินี เทพอภิชัยกุล

6203150038 นางสาว พรทิภา ฮาดวิเศษ

6203150039 นางสาว ณัฐวีณา ชินรัตนลาภ

6203150040 นางสาว สุธีรานันท์ พิพิธวณิชธรรม
----------------------------------------------------
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ส ำเนำ 
             

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 

บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
---------------------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7  ของประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จึงก าหนด
วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนก่อน  ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนข้อเขียน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ส าหรับวัน  เวลา  และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศ
ให้ทราบภายหลัง 

2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบข้อเขียน  ตามวัน  เวลา และสถานที่สอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

วัน  เวลำสอบ วิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
(คะแนนเต็ม 200คะแนน) 
(ตามประกาศกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน  2561 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกฯ 
ข้อที่ 8) 
 

6203150001
ถึง 

6203150040 

อาคารศูนย์เรียนรวม 4 
ชั้น 10  ห้องสอบ 1002 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 
 
(รายละเอียดแผนผังห้องสอบ 
และแผนที่การเดินทาง  
ตำมเอกสำรหมำยเลข 1) 
 

- ดินสอที่มีความ
ด าเท่ากับ 2B 
หรือมากกว่า 
- ปากกาหมึกด า
หรือน้ าเงิน 
- ยางลบ  
(ห้ามใช้น้ ายาหรือ
แถบลบค าผิด) 

 3.  ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 45 นาที  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ 30 นาที  เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบ  โดยให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศเท่านั้นเข้าห้องสอบ  
ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

 
(ข)  ระเบียบ... 

- ร่ำง - 









- 1 - เอกสารหมายเลข 1

ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ จ ำนวน หอ้งสอบ
ที่

เลขที่
หอ้งสอบ

ตึก/อำคำร ชัน้

15 นายสัตวแพทยป์ฏบิติัการ 6203150001 - 6203150040 40 35 1002 ศูนยเ์รียนรวม 4 10

แผนผังห้องสอบ
กำรสอบข้อเขียน  กำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์ปฏบิตัิกำร

      ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
    วันสอบ  วันอำทติย์ที่  10  กุมภำพันธ ์ 2562  เวลำ  09.00 – 12.00 น.   สนำมสอบ     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตบำงเขน   .



แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

 



 
อาคารสอบ  มีจ านวน  4  อาคาร  ได้แก่  1.  ศูนยเ์รียนรวม 2 

      2.  ศูนย์เรียนรวม 4 
      3.  อาคารเทพศาสตร์สถิต 
      4.  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สายต่างๆ ดังนี้ 
-  ถนนพหลโยธิน  รถโดยสายประจ าทางสาย 26, 34, 59, 512 
-  ถนนงามวงศ์วาน  รถโดยสารประจ าทางสาย 24, 63 
-  ถนนวิภาวดี-รังสิต  รถโดยสายประจ าทางสาย 39, 42, 510, 513, 522 
 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย  
-  ด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  

หมายเหตุ  : รถจักรยานยนต์รับจ้างจะไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ด้านในของมหาวิทยาลัยได้ 
                จะวิ่งได้เฉพาะถนนรอบนอกเท่านั้น 
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