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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6321280001 นาย อีลาฮัม เจ๊ะเต็ง

6321280002 นาย สุไนดี อูเซ็ง

6321280003 นาย ปาดือลี ซูซีแว

6321280004 นาย เจ๊ะดาโอ๊ะ เจ๊ะมามะ

6321280005 นาย อาดือนา อูเซ็ง

6321280006 นาย ซูเปียน กาเซ็ง

6321280007 นาย สุกรี แวอูเซ็ง

6321280008 นาย ซูริรา หะมิ

6321280009 นาย มาหารูดิน อาแว

6321280010 นาย สะมะแอ เจ๊ะแม

6321280011 นาย สุไฮรี เต็งปะราแม

6321280012 นาย ไซมี อับดุลราแม

6321280013 นาย ปะเดะ มาหามะ

6321280014 นาย ยะโก๊ะ บากา

6321280015 นาย นาสรี สาและ

6321280016 นาย อีลียะห์ อาแว

6321280017 นาย รูดิง อาแว

6321280018 นาย กามารูน สือแม

6321280019 นางสาว พีนี มะแซ

6321280020 นาย วัฒนา เข็มทอง

6321280021 นางสาว ชนาภา บุญแก้ว

6321280022 นาย ไซมิง มาหน๊ะ

6321280023 นาย นิกร คงสุก

6321280024 นาย ซูลค็อยรีย์ สะอิ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั
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6321280025 นาย เจ๊ะอาลี สือแม

6321280026 นาย บักรี มามะยูดี

6321280027 นาย ยอดรัก โต๊ะตะเหยะ

6321280028 นาย สิทธิพร นวลออง

6321280029 นาย ธเนตร เวทโอสถ

6321280030 นาย มามะรอซาลี สะมะแอ

6321280031 นาย ด าเกิง หนักทอง

6321280032 นาย อับดุลกอเดร์ มะยูโซะ

6321280033 นาย ภาณุวัตร์ ปิน่พรม

6321280034 นาย เอื้อน ทองบุญ

6321280035 นาย ประพจน์ ทองคุปต์

6321280036 นาย ศรชัย สรประสิทธิ์

6321280037 นาง รุ่งทิพย์ สินธุวารินทร์

6321280038 นางสาว นงลักส์ ตันติวุฒิ

6321280039 นาย สมโชค แก้วมณี

6321280040 นาย ซาอุดี มามุ

6321280041 นาย ชัยสิทธิ์ แทบทาม

6321280042 นาย ภร แดงทอง

6321280043 นาง นิอุสมาวาตี มะแซ

6321280044 นาย ยะโก๊ะ สาและ

6321280045 นาย ดุลรอฮิม มะลี

6321280046 นาย สุริยา มูหะมะอิเย๊าะ

6321280047 นาย ไซนูซี นาแว

6321280048 นาย อายุบ เจ๊ะเต๊ะ

6321280049 นาย เจ๊ะสือแม ดอเลาะ

6321280050 นาย วศิน พรหมประสิทธิ์

6321280051 นาย วิสุทธิ์ บุญสังข์



 21 สบอ.6สาขา - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 3

หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  122  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6321280052 นาย อาลีย๊ะ ปาน๊ะ

6321280053 นาย ดาโอะ สาและ

6321280054 นาย มะกือตา มือเยาะ

6321280055 นาย สานูสี ยูโซะ

6321280056 นาย รุสลี ตาเเละ

6321280057 นาย บุรินทร์ ฝ้ายเส็ม

6321280058 นางสาว นิภา สุรวิทย์

6321280059 นาย อัฐพล ค าสิงห์หา

6321280060 นาง ฉมชบา จันทร์เดิม

6321280061 นาง สุวรรณี คัลไลลักษณ์

6321280062 นาง บุญญา ศรีอรัญ

6321280063 นาง จิราพรรณ เกื้อกูลสงค์

6321280064 นาง พัชรพร บุญเพ็ชร

6321280065 นาง นูรอไอนี ตาเย๊ะ

6321280066 นาย พิเชษฐ์ อินเพ็ชร

6321280067 นาย ซาอูดี ปูเต๊ะ

6321280068 นาง เจ๊ะสนอร์ เจ๊ะอารง

6321280069 นาย อดุลย์ อับดุลตอเละ

6321280070 นาย นูรดีน มูอิ

6321280071 นาย อดิศร เจะแม

6321280072 นาย ฮูเซน มะโซ

6321280073 นางสาว บัดรียะห์ แวเตะ

6321280074 นาย อับดุลเล๊าะ ดอเลาะ

6321280075 นาย อาหามะ อาแว

6321280076 นาย อาดีมาน เจ๊ะมิ

6321280077 นาย อัตตนัย นวลขาว

6321280078 นาย มะยูนัย ยาแมง
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6321280079 นาย อับดุลวอฮะ มามุ

6321280080 นาย ฟิรเดาว์ หะยีอาหวัง

6321280081 นาง อานีตา ยีหวังกอง

6321280082 นาย ย๊ะยา วาหะ

6321280083 นาย อาซีซี อาแว

6321280084 นาย มูฮ าหมัด มะลี

6321280085 นาย มะรอเซะ ลิลา

6321280086 นาย อัดนัน มะ

6321280087 นาย อภิเดช อับดุลตาเละ

6321280088 นาย มูฮ าหมัดอาดัม อาแว

6321280089 นาง ไซนับ สะมะแอ

6321280090 นาย บือราเฮง เปาะซา

6321280091 นาย อับดุลหามะ เจะโวะ

6321280092 นาย มะลึกมัน อาลี

6321280093 นาย นายปราฌนต์ ทองทรง

6321280094 นาย สุรศักดิิฺ สุดขาว

6321280095 นาย อาดือนัน มะบือซา

6321280096 นางสาว พนิดา แสงวงค์

6321280097 นาง วนิดา จันทร์สกุล

6321280098 นาย อัสมาวาดี สาเลง

6321280099 ว่าทีร้่อยตรี พัทธพล ด ามิตร์

6321280100 นาย นิเฮาะ หนิสาเร๊ะ

6321280101 นาย มาโซ อาแว

6321280102 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองค า

6321280103 นาย มาหะมะรอสตี ปาเน๊าะ

6321280104 นาย สักรี บดินทร์วาณิช

6321280105 นาย ยาฮาดี ดอเล๊าะ
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6321280106 นาย วโรภาส ซ่วงเซ่ง

6321280107 นาย นิแหล ๊ะ เ จะเด  ็ง

6321280108 นาย กูแอ ตูแวบีรู

6321280109 นาย อับดุลวาเหะ หะยะ

6321280110 นาย มูฮ าหมัดยากี มานุแช

6321280111 นาย อาบี นิหลง

6321280112 นาย อิสมาแอ เปาะมะ

6321280113 นาย มะกรี สะมาแอ

6321280114 นาย ซายดี สาแม

6321280115 นาย มะยาเตง ลาเต๊ะ

6321280116 นาย สุกรี สาแม

6321280117 นาย ฮาซัน สาแม

6321280118 นาย นิอาแซ สาและ

6321280119 นาย อัสมาน มาหะมะ

6321280120 นาย ประสิทธิ์ ลาหะมะ

6321280121 นาย อัสรี หลงลูวา

6321280122 นาย ตาเพ็ค สะอิ

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


