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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  260  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6318280001 นางสาว อรอุมา บุญศรีนุ้ย

6318280002 นาย สุทธิศักด์ิ ศรีฟ้า

6318280003 นาย ศิริวัฒน์ นวลหนู

6318280004 นางสาว จุฑารัตน์ ชูมี

6318280005 นาย ด ารงค์เกียรติ ชิตเพชร

6318280006 นาย อ าพล อยู่แสง

6318280007 นาย ไพรินทร์ แก้วนิคม

6318280008 นาย จตุพร ศรชนะ

6318280009 นาย ณรังสรรค์ ถาวร

6318280010 นาย ธงชัย โชคอ านวยผล

6318280011 นาย ธงชัย สาลิกา

6318280012 นาย พงษ์ศักด์ิ วิเชียรแก้ว

6318280013 นาย ธานุมาศ โอ่ทอง

6318280014 นาย สมโชค ชิตจุ้ย

6318280015 นาย กิตติศักด์ิ รักเกิด

6318280016 นาย วัชระ พูนจันทร์

6318280017 นาย สุทธิพงค์ สุขใส

6318280018 นาย มาโนช โอษฐฤทธิ์

6318280019 นางสาว ปิน่มณี สิริพันธ์พงศ์

6318280020 นาย สันติชัย เชื่องช้าง

6318280021 นาย อรุณศักด์ิ ทองสาย

6318280022 นาย ธีรวุฒิ หนูเทีย่ง

6318280023 นาย ระพิพันธ์ เชื่องช้าง

6318280024 นาย รัตตพันธ์ ไชสิทธิ์

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6318280025 นาย ณรงค์ชัย สุวรรณเสน

6318280026 นาย พิพัฒพงษ์ นุ่นทิพย์

6318280027 นางสาว ถิรวรรณ สอนทอง

6318280028 นาย พีระยุทธ หยูทอง

6318280029 นาง รัตนา โอยสวัสด์ิ

6318280030 นาย ศศิวกานต์ รัตนศศิกานต์

6318280031 นาย ศุภชัย มีเดช

6318280032 นาย ธีระยุทธ มากแก้ว

6318280033 นางสาว ณัฐวดี รักษ์จินดา

6318280034 นาย วินัย มิตรชู

6318280035 นาย พงศกร เกิดขาว

6318280036 นางสาว สุภาวดี แสงทอง

6318280037 นาย รัตนชัย บุญเกิด

6318280038 นาย ภิรมย์ สุขมนตรี

6318280039 นาย ธีรพงค์ เมืองประเทศ

6318280040 นางสาว จิราพร ภิญโญ

6318280041 นาย ชูศักด์ิ ส่งแสง

6318280042 นาย อรุณ บุญข า

6318280043 นาย อนุรักษ์ แสงสว่าง

6318280044 นางสาว จุฑามาศ อินจันทร์

6318280045 นาย ทวีศักด์ิ อินทร์หนองทะ

6318280046 นาย ปิยวิทย์ หนูแบน

6318280047 นาง ฉลอง อุทัยสาน

6318280048 นางสาว จันทร์จิตรา เรืองสม

6318280049 นางสาว สุภาพร แก้วรักษา

6318280050 นาย นัฏพร มีศักด์ิ

6318280051 นาย ศักด์ิชาย ชูศรี
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6318280052 นาย สาคร ทิศป้อง

6318280053 นางสาว ดวงพร มุขรัษฏา

6318280054 นางสาว ภัททิยา สุทธิรัตน์

6318280055 นางสาว ศิรินภา รักทอง

6318280056 นาย พรทวี อิ่มใจ

6318280057 นาย ธนิกร จันทร์ด า

6318280058 นาย สุวิทย์ แก้วสม

6318280059 นาย กิจจพงศ์ ประมูล

6318280060 นาย อินยัส มาโนชน์

6318280061 นางสาว เดือนเพ็ญ ช่วยบ ารุง

6318280062 นาย สุพรชัย ศรีชฎา

6318280063 นาย ธีระพงศ์ บัวพา

6318280064 นาย ชลทิศ จันทร์เจียม

6318280065 นาย นพพร วงษ์อิน

6318280066 นาย ทัศนัย สุขนาพจน์

6318280067 นางสาว อรนภา ทับทิม

6318280068 นาย วันชนะ ซ่ือตรง

6318280069 นาย สุรนันท์ จิตต์ประสงค์

6318280070 นาย อรุณ เย็นรักษา

6318280071 นาย เกียรติศักด์ิ สงสังข์

6318280072 นาง สุภาพร ปิยะมิตร

6318280073 นาย ศิริพงศ์ ขุนทอง

6318280074 นาย กรวิชญ์ สุวรรณรัศมี

6318280075 นาย วสันต์ศักด์ิ ไขแดง

6318280076 นาย สมโภชน์ คชฤทธิ์

6318280077 นาย แสงอรุณ บัวแก้ว

6318280078 นาย ลือชา ศรีเชย
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6318280079 นาย ชนินทร แก้วศรีจันทร์

6318280080 นางสาว สุวลักษณ์ แปะซวด

6318280081 นาย สุรเชษฐ ยังช่วย

6318280082 นาย วีรณัฐ ศรีโสภา วีรณัฐ ศรีโสภา

6318280083 นาย ปิยะพงษ์ กอนทิพย์

6318280084 นาย บุญเลิศ ธนบัตร

6318280085 นาย คมกริช บัวทอง

6318280086 นาย พรเทพ กาละพัฒน์

6318280087 นาย แก่น เพชรวัง

6318280088 นาย ธีรศักด์ิ กันภัย

6318280089 นาย เอกพงค์ โอยสวัสด์ิ

6318280090 นาย พงศกร คงเติม

6318280091 นาย อดิเทพ ชูกาญจนะ

6318280092 นาย ธีรพงษ์ จันทร์พิมล

6318280093 นาย วรรณภพ ศรีวิเศษ

6318280094 นาง กนกวรรณ เมฆา

6318280095 นาย สุทธิพงษ์ แสงสว่าง

6318280096 นาย นวเดช อันทะค าภู

6318280097 นาย วรา หมวกมณี

6318280098 นาย เทวศักด์ิ มณีโชติ

6318280099 นาย ไกรวุฒิ รอดเกล้ียง

6318280100 นาย สุทธิชัย เย็นบ้านควน

6318280101 นาย ประวิทย์ ถึงเกื้อ

6318280102 นาย วิรัตน์ สัมพันธ์

6318280103 นาง พิมพ์พร สายศิวานนท์

6318280104 นางสาว วีระชน นพฤทธิ์

6318280105 นาย ธนาวัฒน์ แซ่เต่
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6318280106 นาย วุฒิชัย มาสิม

6318280107 นาง มนฑนา มาสิม

6318280108 นาย ภูวนาท เอียดเนตร

6318280109 นาย วิทยา มากแก้ว

6318280110 นาย ประเสริฐ ชัยมงกุฎ

6318280111 นาย ยิ่งพันธ์ ชนะยุทธ

6318280112 นาง กฤษดา ใจกระจ่าง

6318280113 นาย สมศักด์ิ บัวแก้ว

6318280114 นาย สุชีพ หลีกอาญา

6318280115 นาย สุระศักด์ิ นพอินทร์

6318280116 นาย วัชรินทร์ ขาวมรดก

6318280117 นาย สมชาย น าจันทร์ทึก

6318280118 นางสาว ศศิกานต์ อุตโม

6318280119 นางสาว ชุติมา อุตโม

6318280120 นาย สุระพง ไทยพิทักษ์

6318280121 นาง หนูสาย คงรักษ์

6318280122 นาย ชัยวัฒน์ ศิลา

6318280123 นาย วุฒิชัย หนูทองแก้ว

6318280124 นาย มีศักด์ิ เดโชศาสตร์

6318280125 นาย อภิชิตร ช่วยจันทร์

6318280126 นาย รัชกาล กุ้ยต้ิว

6318280127 นาย สิทธิพงศ์ ล่ิมเรืองกุล

6318280128 นาง วันทนา เขียวมาก

6318280129 นาย สมยศ หนูคง

6318280130 นาย วันเฉลิม สันทองสังโยธิน

6318280131 นาย ธรรมรงค์ แก้วบ ารุง

6318280132 นาย สราวุฒิ แซ่ต้ัน
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6318280133 นาย อานนท์ ทองสงฆ์

6318280134 นาย ก้องเกียรติ ศรีคิรินทร์

6318280135 นาย วันชัย สามารถ

6318280136 นาย สุทธิศักด์ิ นาคข า

6318280137 นาย พีระพล ประสิทธิพร

6318280138 นาย กลยุทธ์ เอี่ยมสอาด

6318280139 นาย ทวีเลิศ ประสิทธิพร

6318280140 นาย ชัยณคงค์ คงสุวรรณ

6318280141 นาย ชัยวัฒน์ กตัญญู

6318280142 นาย เอกพงษ์ รัศมี

6318280143 นางสาว อัมรา แก้วยวน

6318280144 นาย ภาณุวัฒน์ พัฒชูชีพ

6318280145 นาย จิรนันท์ แก้วพิกุล

6318280146 นาย สิทธิชัย ว่องย่อง

6318280147 นาย รัตติกร รอดทิม

6318280148 นาย สุวัฒน์ จาตุกรณีย์

6318280149 นาย นิโรธ น้ าขาว

6318280150 นาย ศิริศักด์ิ หิตาโร

6318280151 นาย สมรัก จันทร์ช่วง

6318280152 นาย ฉัตรชัย เชิงสมอ

6318280153 นางสาว เยาวนาถ รบอาจ

6318280154 นาย สรุฉาย กล่ินหอม

6318280155 นาย กิตติพงษ์ ชุมแสง

6318280156 นาย ฤทธิรุตร์ เรืองรัตน์

6318280157 นาย วันเผด็จ แสงแช่ม

6318280158 นาย พนานต์พงศ์ ไชยณรงค์

6318280159 นาย อดิสร จะรา
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6318280160 นาย รณยุทธ ทิพย์อักษร

6318280161 นาย สุริยัน ธนบัตร

6318280162 นาย ฉัตรมงคล ใจจร

6318280163 นาย คเณศ รุ่งเรือง

6318280164 นาย ยุทธพล ไข่ม่วง

6318280165 นาย สุริยันต์ วังชิด

6318280166 นาย พายุ ดวงแก้ว

6318280167 นาย สนั่นเดช พรหมรัตน์

6318280168 นาย ประเสริฐ ทิพย์มนตรี

6318280169 นางสาว สุทธิษา ทิพยรัตน์

6318280170 นาย จ าเริญ สุขศรี

6318280171 นาย ธราดล ฤกษ์พิบูลย์

6318280172 นาย ชัยณรงค์ ดุกสุกแก้ว

6318280173 นาย นิรุจน์ รัชนิพนธ์

6318280174 นาย เจษฎา สังขาว

6318280175 นาย สมพงศ์ บัวแก้ว

6318280176 นาย ปิยบุตร ชิตรัถถา

6318280177 นาย จีรพล แจ่มพิศ

6318280178 นาย อานนท์ จิตราม

6318280179 นาย ประพันธ์ ชูก าเหนิด

6318280180 นาง วิภาพันธ์ คงแง่ง

6318280181 นาย สิทธิพล ทองสกุล

6318280182 นาย จตุรัส วงศ์ทอง

6318280183 นาย ปฐมภัทร พรหมบุตร

6318280184 นาย วิชาญ สหัส

6318280185 นางสาว เอกหทัย ภูเกิดพิมพ์

6318280186 นาย ธนภัทร กองสัมฤทธิ์
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6318280187 นาย ไพชรินทร์ ท่าชี

6318280188 นาย ธนากร ชนะอักษร

6318280189 นาง มลทิรา จันทรโชติ

6318280190 นาย กิจติพล จันทร์สุขศรี

6318280191 นาย ปิยะพงษ์ ไข่ทอง

6318280192 นาย ธนากร ชิดเอื้อ

6318280193 นาย อธิวัฒน์ ทองแป้น

6318280194 นาย ธีระศักด์ิ รักมาก

6318280195 นาย ทวีศักด์ิ พรหมประทีป

6318280196 นางสาว ระเริง สนพิพัฒน์

6318280197 นาย อนันต์ ฐานบุรี

6318280198 นาย ปริญญา ทองวิเชียร

6318280199 นาย สมเดช เปล่ียนสีทอง

6318280200 นาง สาริณีย์ ประทุมทอง

6318280201 นาง อรชนก สิงหภูติ

6318280202 นาย อุกฤษฎ์ บุญฤทธิ์

6318280203 นาย สุรศักด์ิ แสงเมือง

6318280204 นาย อักลีมี มะอีลา

6318280205 นาย สมศักด์ิ ศรีสาคร

6318280206 นาย สมชาย ถาพร

6318280207 นาย วริทธิ ไม้เรียง

6318280208 นาย สานิต ภูทอง

6318280209 นาย ทนุพงศ์ ใจบุญ

6318280210 นางสาว อุไรพรรณ มั่นคง

6318280211 นาย อุดร ศรีกรด

6318280212 นาย ปรีชา ชูบาล

6318280213 นาย บุญธรรม ข าผุด
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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  260  ราย
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หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318280214 นาย ศุภเสกข์ ทวีบุรุษ

6318280215 นาย นกพดุล ชะอุ่ม

6318280216 นาย ธนา สิบทิศ

6318280217 นาย พิเชษฐ เพชรโขติ

6318280218 นาย อนุพงศ์ คงประมูล

6318280219 นาง ประไพ วงค์พิพันธ์

6318280220 นาย อธิคม ถนิมพาสน์

6318280221 นางสาว นิภาภรณ์ คุ้มรักษา

6318280222 นาย วรวิทย์ อิ่นค า

6318280223 นาย วรรณา เหล่ือมเทศน์

6318280224 นาง เมษา ศรีวัง

6318280225 นาย สายันห์ เอี้ยงมี

6318280226 นาย คนอง คงเพชร

6318280227 นาย ชลินทร สืบสะอาด

6318280228 นาย ณรงค์ มีมะแม

6318280229 นาย จักราวุฒิ ยิ้มพัฒน์

6318280230 นาย ชัยวัฒน์ ศรีนิล

6318280231 นาย สมชาย มุกดา

6318280232 นางสาว กชพรรณ สมใจมั่น

6318280233 นาย อภิรักษ์ ช่วยมณี

6318280234 นาย จิระศักด์ิ ธรรมกิจ

6318280235 นาย น าโชค พูนสง

6318280236 นาย วัชรินทร์ สุขเหลือง

6318280237 นาย วิเชียร โยมแก้ว

6318280238 นาย จีระศักด์ิ พรมดี

6318280239 นาย เอกชัย อาจหาญ

6318280240 นาย พิเชษฐ์ อาจหาญ
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หน่วยงาน  :  18 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  260  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6318280241 นาย วินัย แหลมทอง

6318280242 นาย ยงยุทธ ล้านเกตุบุตร

6318280243 นาย คงศักด์ิ จันทขันธ์

6318280244 นางสาว เสาวนีย์ แย้มลังกา

6318280245 นางสาว จินตพร คนคม

6318280246 นาย สุริยา สังข์ทอง

6318280247 นาย สนธิเดช สุรัมย์

6318280248 นาย สาคร คงช่วย

6318280249 นาย ชนินทร์ ชุมภูนุช

6318280250 นาย ขวัญล่า พ่วงจันทร์

6318280251 นาย ชูชาติ แววจังหรีด

6318280252 นาย เอกชัย มะแตง

6318280253 นาย วสันต์ เสง่ียมศักด์ิ

6318280254 นาย ทศพล พุม่พวง

6318280255 นาย ธัญธร ผิวนวล

6318280256 นาย มานพ เพชรราช

6318280257 นาง วิลิณี เซ่งฮวด

6318280258 นาย วิชัย สมบัติทอง

6318280259 นาย ปัฐพงศ์ หิน้จิ้ว

6318280260 นาง พันธ์ทิพย์ จันทอน

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


