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ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6319280001 นาย สมชาย พรหมเขียว

6319280002 นางสาว อาทิตยา พรหมสุวรรณ

6319280003 นาย อนุชิต ปรีชา

6319280004 นางสาว รัตนา ระยะเชิด

6319280005 นางสาว สาวิตรี ศรีเพ็ชร

6319280006 นางสาว นาตยา พิมเสน

6319280007 นาย โชคดี สุขจิตร์

6319280008 นาย ชากฤช สาหลัง

6319280009 นาย อุเทน พิมเสน

6319280010 นาย พงศ์ศักด์ิ พรหมคีรี

6319280011 นาย ณรงค์ รักเค่ียน

6319280012 นาย จตุพงค์ ประชุม

6319280013 นาย ประดิษฐ์ ทองสงฆ์

6319280014 นางสาว รุ่งนภา บุญฤทธิ์

6319280015 นาย เอกพจน์ คล่องแคล่ว

6319280016 นาง ปิยาพัชร สาเส็น

6319280017 นาย ทวีศักด์ิ หัสคุณ

6319280018 นาย ยุทธนา โตะเขียว

6319280019 นางสาว พาพินี เกษม

6319280020 นาย สุนิล แวเต๊ะ

6319280021 นาย จิรเดช ทวีรัตน์

6319280022 นาย นพรัตน์ ชูร่วง

6319280023 นาง ธันยมัย รักษ์สุวรรณ์

6319280024 นางสาว ปรางทิพย์ เปล่ียวปลอด

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 19 สบอ.5 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 2

หน่วยงาน  :  19 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่5 (นครศรีธรรมราช)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  421  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6319280025 นาย ณัฐวัตร ไชยนันทน์

6319280026 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ไพรัตน์

6319280027 นาย ยุทธนา จันทรมณี

6319280028 นาย อภิเดช สุราษฎร์

6319280029 นาง สายสุณีย์ ด้วนเฝือ

6319280030 นาย ศุภกิจ ผอมภักดี

6319280031 นางสาว อภิชญา พรหมทอง

6319280032 นาย นิกร เพชรขัน

6319280033 นาย สมบัติ ราชประดิษฐ

6319280034 นางสาว สาวิณี สมุทวารี

6319280035 นางสาว พจนารถ สมุทวารี

6319280036 นาง วันเพ็ญ หาญทะเล

6319280037 นาย ฉัตรพนธ์ ทองคง

6319280038 นาย สมนึก จิหละ

6319280039 นาย สุวิมล กาญจนวิเศษ

6319280040 นาย อภิเดช วงศ์ปนทอง

6319280041 นาง สไบทิพย์ ศรีเมือง

6319280042 นาง กัญญารัตน์ เกล้ียงจันทร์

6319280043 นาย เชิดศักด์ิ ภูมาศ

6319280044 นาย สุวรรณชัย กองแก้ว

6319280045 นาย สกณธ์ หนูนิล

6319280046 นาย บุญธรรม เทีย่วแสวง

6319280047 นาง ศิราณี ม้าแก้ว

6319280048 นางสาว ประภาพร ค าทอง

6319280049 นางสาว ปาริฉัตร ทองแก้ว

6319280050 ว่าทีร่.ต.หญิง ฐกรทอง ชลสินธุ์

6319280051 นาย วัชระ งานสกุลเจริญ
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6319280052 นาง ปิยะมาศ มีเดช

6319280053 นาย พิรชัช วิมล

6319280054 นาย ศิวดล สุทธิช่วย

6319280055 นาย ศักด์ิดา จงรักษ์

6319280056 นาย นิยม เดโชพนัง

6319280057 นาย กฤษณะ ผ่องศรี

6319280058 นางสาว นฤมล แกล้วชิต

6319280059 นางสาว จินตนา คงชู

6319280060 นาย ส าเริง โชคอ านวยสิทธิ์

6319280061 นาย เกรียงศักด์ิ เพชรรัตน์

6319280062 นาย นิพนธ์ ชุมผล

6319280063 นาย ฉัตรระวี เดชะ

6319280064 นางสาว จิราพร ฤทธิเ์สนีย์

6319280065 นาง ขวัญตา ชัยศิริ

6319280066 นางสาว จันทรจิรา เพ็งจันทร์

6319280067 นางสาว จันทร์จิรา ลิขิตกาญจน์

6319280068 นาย ราเชนทร์ คงสบาย

6319280069 นาง ดาราวรรณ ท่าดี

6319280070 นาย ไชยุทธ์ ค านิล

6319280071 นางสาว สุรีรัตน์ เถรว่อง

6319280072 นาย อนันทศักด์ิ ชูบุรี

6319280073 นาย บัณฑิต เกื้อชาติ

6319280074 นางสาว วรรณวิรี ดีนหมัน

6319280075 นาย นพดล จันทร์โชติ

6319280076 นาย เฉลียว คล้ิงเคล้า

6319280077 นาย สัญญา ทัยอ่อน

6319280078 นาย ลภัส จันทร์โชติ
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6319280079 นาย สมภพ ใจห้าว

6319280080 นาย สมโชค ยิ้มวรรณ

6319280081 นาง พัชรินทร์ หยีราเหม

6319280082 นางสาว กติญาณี สุขอนันต์

6319280083 นาย สุเชษฐ์ มีทอง

6319280084 นาย รณภูมิ พรหมแก้ว

6319280085 นาง ประไพ สูน่าหู

6319280086 นาย ธีระ แซ่เล้ียว

6319280087 นาย สราวุฒิ ทรัพย์เจริญ

6319280088 นาย ชาญชิต แสงสว่าง

6319280089 นาย นิรมิตร อินเรือง

6319280090 นาย กิตติ ชูเวท

6319280091 นาย สมชาย ล่ินเล่ือน

6319280092 นาย มารุต ด้วงฉีด

6319280093 นาย จิตรภาณุ เก้าเอี้ยน

6319280094 นาย สุทธิศักด์ิ นีโกบ

6319280095 นาย สามารถ บุญประกอบ

6319280096 นาย ศักด์ิชัย ทับไทร

6319280097 นาย สุทธิศักด์ิ ใจฟู

6319280098 นาย สมศักด์ิ สุทิน

6319280099 นาย บุญเลิศ เต็มเปีย่ม

6319280100 นาย บุญรักษ์ นุ่นนุ่ม

6319280101 นาย จ านงค์ ชุมกลัด

6319280102 นาย นิติศักด์ิ ชนะกาญจน์

6319280103 นางสาว ฮาหยาด เก็มเส็น

6319280104 นางสาว บัวแปลง มาสวังแสง

6319280105 นาย วิชาน พงค์หลง
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6319280106 นางสาว อภันตรี พรหมศร

6319280107 นางสาว ประภาศรี วงศ์จันทร์

6319280108 นาย บุญธรรม บุศภักด์ิ

6319280109 นาย หัสชัย บัวบาน

6319280110 นางสาว จริยา ศรีแผ้ว

6319280111 นางสาว อินทรา ดารากัย

6319280112 นางสาว ซานีย์ มุหมีน

6319280113 นาย อับดุลอาสีด อ ามาลี

6319280114 นางสาว กานดา อนุพัฒน์

6319280115 นาย ชัยวิชิต ใจดี

6319280116 นาย เอกชัย ชีวะเสรีชล

6319280117 นางสาว ธนัชพร เก็บเบ็นหมาด

6319280118 นาง อารีรัตน์ จันสุกสี

6319280119 นาย ธีรพงศ์ พืชโรจน์

6319280120 นาย วสันต์ บิลหมาด

6319280121 นางสาว สุดใจ แก้วยอด

6319280122 นางสาว ไมกราโสม หลีมานัน

6319280123 นาย ศักด์ิธิชัย กิ่งชุม

6319280124 นางสาว ศอดีกียะฮ์ บิสนุม

6319280125 นาง วัณฑนา ชอบงาม

6319280126 นาย กฤษกร สุทธินวล

6319280127 นาง ธัญชนก สุทธินวล

6319280128 นางสาว กูรัตนา บิสนุม

6319280129 นางสาว ภารดี แก้วกระจ่าง

6319280130 นางสาว ผะอบ ขุนละออง

6319280131 นางสาว ส าราญ เต็มด า

6319280132 นางสาว กูอาแรดา สมบูรณ์บัติ
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6319280133 นาย จักรกฤษณ์ บุตรกริม

6319280134 นาย สมชาย สมเก่า

6319280135 นาย ณรงค์ มั่นคง

6319280136 นาย รัตนชัย กลันตัน

6319280137 นางสาว พนมพร นาคบุตร

6319280138 นางสาว วิมลวรรณ น้ าขาว

6319280139 นาย วรวุฒิ หนูเกิด

6319280140 นางสาว อาภรรัตน์ แก่นมาศ

6319280141 นาย สมชาย คราวเจริญ

6319280142 นาย ศรายุทธ เทศนอก

6319280143 นาย สุวัต ทิพย์สุราษฎร

6319280144 นางสาว วิมลรัตน์ เมตตาธรรม

6319280145 นาย ศิริชัย วุฒิวงศ์

6319280146 นาง มุทิตา ผดุงทรัพย์

6319280147 นาย อารีย์ จอหวัง

6319280148 นางสาว ปิยนุช ไมมะหาด

6319280149 นาย เชษฐา ลายู

6319280150 นางสาว ภัสราภรณ์ นันทบุตร

6319280151 นาย สมนึก หนูเนื่อง

6319280152 นางสาว บัวขวัญ หนูเนื่อง

6319280153 นางสาว วรรณา ทองคง

6319280154 นางสาว พรพรรณ์ สุขด า

6319280155 นาย บัณฑิต เจริญเมือง

6319280156 นาย เอกชัย เกลาฉีด

6319280157 นาง วันดี หมาดอ่าด า

6319280158 นาย สมชาย ถือแก้ว

6319280159 นาย จิรพงศ์ ชูดวง
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6319280160 นาย ปัญญา คุณกาง

6319280161 นาย อนุศักด์ิ ดอนกลาย

6319280162 นาย สุชาติ ใจห้าว

6319280163 นาย ไสว ไชยสง

6319280164 นาย ชัยยศ ฤทธิมาศ

6319280165 นาย ธีระศักด์ิ บ าเพ็ญ

6319280166 นาย สังวาลย์ อบอุ่น

6319280167 นาง สุไลลา เจ๊ะสา

6319280168 นาย กิติศักด์ิ สกุลทอง

6319280169 นาย แสงศิลป์ ขุนฤทธิ์

6319280170 นาย สมพล เจ้ยแก้ว

6319280171 นางสาว อาริยา ภักดีจิตร

6319280172 นาง จริญา กังสุกุล

6319280173 นาย เอกลักษณ์ พูลศรี

6319280174 นาย เสถียน ด้วงน้อย

6319280175 นาง นัลพิรา และเยาะ

6319280176 นาย องอาจ รักษ์สุวรรณ

6319280177 นาย ศิลปชัย ไชยสงคราม

6319280178 นาย สนธยา เนื้อเกล้ียง

6319280179 นาง สุมาลี หนูรักษ์

6319280180 นางสาว ร่อฮาหนา ชายพ่อ

6319280181 นางสาว มลทิพย์ มณีมัย

6319280182 นาย ชรินทร์ ขนุนอ่อน

6319280183 นางสาว สุภิญญา เกื้อแก้ว

6319280184 นาย อนุชิต เกิดกัณโณ

6319280185 นาง ศิริลักษณ์ ทองแก้ว

6319280186 นาย กฤษณ์ ธรรมสอน
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6319280187 นาย สิทธิศักด์ิ เจริญจิตร์

6319280188 นาย สมศักด์ิ กะสิรักษ์

6319280189 นาย ชาตรี ศรีบาง

6319280190 นาย สุรพล ทองมี

6319280191 นาง อาภรณ์รัตน์ ลือสวัสด์ิ

6319280192 นาย ศุภเชษฐ์ ชะตาแก้ว

6319280193 นาย สมเกียรติ เพชรประพันธ์

6319280194 นาง นงเยาว์ อินทร์จันทร์

6319280195 นาง วันเพ็ญ หอมหวล

6319280196 นางสาว น้ าฝน พรหมทอง

6319280197 นาย วันชัย จันทร์หยู

6319280198 นางสาว วิลัย เครือมาศ

6319280199 นาย วันชัย ทรงโค

6319280200 นาย สะมะ กิ่งเกาะยาว

6319280201 นาย สุรเชษฐ์ สมหมาย

6319280202 นางสาว อนงนาฎ หนูนาค

6319280203 นาย ยะฝัดร โคกเคียน

6319280204 นาย อภิชัย เรืองรัตน์

6319280205 นาย อาวุธ บุหงา

6319280206 นางสาว โรจนพรรณ อุ่นเสียม

6319280207 นาย อภิชาติ อังครา

6319280208 นาย อัฐพงษ์ ช่างคิด

6319280209 นาย สิทธิพงษ์ ยิกุสังข์

6319280210 นาย ปริทัศน์ หามหละ

6319280211 นางสาว อานิษฐา สัมพันธ์วงค์

6319280212 นาย อิศเรศ เพ็ชรเพ็ง

6319280213 นาย ทวีศักด์ิ โลหะตันติวรกุล
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6319280214 นาย วิสุทธิ์ สูเด็น

6319280215 นาย วิรัช บรรเลง

6319280216 นาย อนรรถ สุทธิกุล

6319280217 นาย อนุชิต เพ็ชรด้วง

6319280218 นาย ฤทธิไกร หมวดทอง

6319280219 นาย ธนนท์ ส าเภาทอง

6319280220 นาย พิเชษฐ์ คงเจริญ

6319280221 นาย ดลก่อเฉ็ม โส๊ะเต่ง

6319280222 นางสาว พิกุล เล่ือนฤทธิ์

6319280223 นาง จิรพร เอ่งฉ้วน

6319280224 นาง นุสนา สิทธิชัย

6319280225 นาง สุภักด์ิ สุจริตธุระการ

6319280226 นาย ปกรณ์ ด าปาน

6319280227 นาย สาธิต น้ ารอบ

6319280228 นาย ชัยนรงค์ อินทะระนก

6319280229 นาย อนันต์ กองหลัง

6319280230 นาย กูอมรรัตน์ บิสนุม

6319280231 นาย สุทิน บ่อน้ าร้อน

6319280232 นาย สมพงษ์ ทองด้วง

6319280233 นางสาว จิราภรณ์ หนูด า

6319280234 นาย นายจรูญ ชะละจิตต์

6319280235 นาย สฤษฏ์ เอียดแก้ว

6319280236 นาย พิศณุ ชัยเคร็ง

6319280237 นางสาว ไรหนับ หยีเหยง

6319280238 นาย จักรกฤษ นาหมั่นคง

6319280239 นางสาว ณัฐกฤตา เกื้อสกุล

6319280240 นาย มานิต ทองด า
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6319280241 นาย นพดล ภารชาตรี

6319280242 นาย เวทิน บุุญช่วย

6319280243 นาย ธราพงษ์ เพชรคง

6319280244 นาย ธีระศักด์ิ คงเรือง

6319280245 นาย ภานุวัฒน์ เพชรคง

6319280246 นาย สมชัย เกื้อสกุล

6319280247 นางสาว ถาวรา คงบุญ

6319280248 นาย ปฐมพงศ์ ทองดียิ่ง

6319280249 นาย ประสิทธิ์ พงศ์สว่าง

6319280250 นาง สุชาดา รัชตะวิเศษ

6319280251 นาย รุ่งตะวัน วรรณกาล่า

6319280252 นาย วิชัย เนื้อนุ้ย

6319280253 นาย สุทธิชัย คะหะอ๋อง

6319280254 นาย พรสิญจ์ เอ็มดู

6319280255 นาย ธีรชัย บานใจ

6319280256 นาง วรรณา วังวิเศษกุศล

6319280257 นาย ไพศาล หนูทอง

6319280258 นาย สุทธาพงศ์ คงศร

6319280259 นาย พิสิฐ ชัยศิริ

6319280260 นาย มาเล็ก โอมณี

6319280261 นาย อุเทน บุญส่ง

6319280262 นาย สง่าราช ราชรักษ์

6319280263 นาย กอยี บินยะโก

6319280264 นางสาว พัณณิตา ศักด์ิศรี

6319280265 นาย สุภัคชัย บดิการ

6319280266 นางสาว สุจิตรา สุขขาว

6319280267 นางสาว สุนัตดา แดงหย้ง
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6319280268 นาย เดชา ฉายาวิก

6319280269 นางสาว จิราวรรณ์ รักษา

6319280270 นาย บัณฑูร ต่างจิตร

6319280271 นาย ปรีชา กะสิรักษ์

6319280272 นางสาว ปรีดา ด าด้วง

6319280273 นาย ศักด์ินรินทร์ วัฒกี

6319280274 นาง ประภาศิริ เชาวลิต

6319280275 นาย รันด์ บิลายง๊ะ

6319280276 นาย กูดานัย บิสนุม

6319280277 นาย สุเทพ ใยทอง

6319280278 นาย สุชัย แก้วศรี

6319280279 นาย วาสนา ชนะกุล

6319280280 นาย พนมวอน ลูกน้อย

6319280281 นางสาว นพมาศ นาคบาง

6319280282 นาย สมรักษ์ ชูแก้ว

6319280283 นาย ประเสริฐ สีหาคุณ

6319280284 นางสาว อภินิตา วิไลพิษ

6319280285 นาย นภสินธุ์ ใบตานี

6319280286 นาย สัมฤทธิ์ มณีมัย

6319280287 นางสาว เสาวลักษณ์ พูลสวัสด์ิ

6319280288 นาย วัฒนา สุดครง

6319280289 นางสาว ยุภาภรณ์ ถัดสีทัย

6319280290 นาย ลัทธวิทย์ สุพรรณพงศ์

6319280291 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองแก้วเกิด

6319280292 นาง สาคร พูลสวัสด์ิ

6319280293 นาย อธินันท์ หาญกล้า

6319280294 นาย วาสนา กลับฉิ่ง
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6319280295 นาย วุฒิพงษ์ ใจแก้ว

6319280296 นาย อิสริยาภรณ์ ช านาญเรือ

6319280297 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รักแก้ว

6319280298 ว่าทีร้่อยตรี ธงชัย หาดนิน

6319280299 นาย เกรียงไกร วงศ์ชู

6319280300 นาย อภิรักษ์ เอียดบาง

6319280301 นาย ไพบูลย์ อินทร์จันทร์

6319280302 นาย ศรายุทธ มิตรศรี

6319280303 นางสาว สุพิศ ทินโม

6319280304 นางสาว กชพร ปล้องอ่อน

6319280305 นางสาว เพ็ญศรี สุดเขตต์

6319280306 นาย ธนาทร ขวัญนวล

6319280307 นาย จรัญ ถัดสีทัย

6319280308 นาย สุชาติ ชุมข า

6319280309 นาง มนธิรา พริกคง

6319280310 นาย บุญสงฆ์ พระคง

6319280311 นาย เอกอนันต์ เจริญชน

6319280312 นาย สุนทร ขวัญทอง

6319280313 นางสาว ไอลดา จันทร์เจิมพักตร์

6319280314 นาย อนุรักษ์ จันทร์เจิมพักตร์

6319280315 นาย ภาธินัย กลันตัน

6319280316 นางสาว สุคนธา รามด้วง

6319280317 นาย มารุต หะสะเล็ม

6319280318 นาย สวัสด์ิ ศรีสวัสด์ิ

6319280319 นางสาว วันฤดี สังข์เลขา

6319280320 นาย พรเทพ บุญส่ง

6319280321 นาย อ านาจ อมรบุญ
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6319280322 นาย สิทธิชัย ปลอดด า

6319280323 นางสาว กรีฑา เพชรหล่อ

6319280324 นาย เอกชัย พรหมศร

6319280325 นาย สิทธิชัย ทองมีสี

6319280326 นาย ถาวร ทองเอี้ยว

6319280327 นาย ประทีป เล่ียนเส้ง

6319280328 นาง ชลธิชา ทองใหญ่

6319280329 นางสาว เจนจิรา นิลวิจิตร

6319280330 นาย ภูมิพัฒน์ ภัคธีมาทิวัตถ์

6319280331 นาย อ านาจ ส าลี

6319280332 นาย ศิวกรณ์ บูสามารถ

6319280333 นาย ดาวสุรินทร์ ภูสุ่วรรณ

6319280334 นาย อาลี หมัดจุโกบ

6319280335 นาย นรินทร์ หะสะเล็ม

6319280336 นางสาว กนกกร นุชน้อย

6319280337 นางสาว อนันฑา นุ่นแป้น

6319280338 นาย ศรราม แซ่อ๋อง

6319280339 นาย สมภพ จงจิตร์

6319280340 นาย สมมาตร ปะลาวัน

6319280341 นาย ธนะชัย แสงแก้ว

6319280342 นาย เกรียงศักด์ิ ศิริกุล

6319280343 นาย สุทธิชัย นกรอด

6319280344 นาย อลงกรณ์ สังข์ชุม

6319280345 นาย ยุทธศาสตร์ รอดแก้ว

6319280346 นาย วัชรินทร์ ฉิ้มสังข์

6319280347 นาย สมมาตร เสนสาย

6319280348 นาย ศุภวัฒน์ ส่งเสมอ
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6319280349 นาง อรุณี สูน้าหู

6319280350 นางสาว จิราภรณ์ ศรียา

6319280351 นาย บุญฤทธิ์ ทองรอด

6319280352 นาย เดชณรงค์ คงเกิด

6319280353 นาย นายดลอาซีด บินบอสอ

6319280354 นาย สราวุธ วีระสุข

6319280355 นาย ณัฐกิจ สิทธิฤกษ์

6319280356 นาย สุทธินันท์ สมาธิ

6319280357 นาย เวชยันต์ ทับเพ็ชร

6319280358 นาย นาริณ สุวาหล า

6319280359 นาย นัฐพงศ์ หยังหลัง

6319280360 นาย อรรถพร บุตรมณี

6319280361 นางสาว สุวรรณา เหมซะ

6319280362 นาย จิรโรจน์ สุวรรณตรี

6319280363 นางสาว ปอจันทร์ฉาย หอมช่วย

6319280364 นาย สุกรี ลิขิตจิตกุล

6319280365 นาย ปกรณ์ สุขแก้ว

6319280366 นาย มนตรี และเยาะ

6319280367 นางสาว สุวิษา หัตถประดิษฐ

6319280368 นางสาว วันดี พุธเพ่ง

6319280369 นาย วิโรจน์ รัตนละออ

6319280370 นาย ประกอบ สมุทรสารัญ

6319280371 นาย สาทร พุม่ไทร

6319280372 นาย เกียรติศักด์ิ เดชนัครินทร์

6319280373 นาย ณมล ช่องพิทักษ์

6319280374 นาย สามารถ สุระสาร

6319280375 นาย อุเทน สังขะวัลล์ิ
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6319280376 นาย เจษฎา ละม้าย

6319280377 นาย เริงฤทธิ์ พรมจันทร์

6319280378 นาย สุธรรม มิ่งวัน

6319280379 นาย อัศนัย เรืองไชย

6319280380 นาย สมจิตร รอดนกแก้ว

6319280381 นาย บันลือศักด์ิ ชุมคง

6319280382 นาย วิรัตน์ หงษ์วงศ์ไพซาล

6319280383 นาย สวรรค์พร ชวยแดง

6319280384 นาย จักร์กะรัตค์ แก้วในเมฆ

6319280385 นาย ด ารงรักษ์ เดชทิม

6319280386 นาย ส าเหร็จ แก้วมี

6319280387 นาย เสริมศักด์ิ แซ่ก่วน

6319280388 นาย กิตติพงษ์ โลติกร

6319280389 นาย เสรี ปรางปราสาท

6319280390 นาง พรรณราย ปรางปราสาท

6319280391 นาย เอกรัตน์ แซ่ตัน

6319280392 นาย โชคชัย โต๊ะหมีน

6319280393 นาย ศิริพร พูลเถียะ

6319280394 นางสาว แดง ทุปะติ

6319280395 นาย ทรงศักด์ิ พิทักษ์

6319280396 นาย อรรถพงษ์ พิชัยรัตน์

6319280397 นาง เยาวลักษณ์ เต่งชู

6319280398 นาง นฤมล สุภเพียร

6319280399 นาย ชัยย์ชาญ วิเชียรบุตร

6319280400 นาย เชิด บัวแก้ว

6319280401 นาย อนันตชัย บูรณประคอง

6319280402 นาย ปราโมทย์ ชัยมงคล
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ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  421  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6319280403 นาย พีรวิชญ์ ชัยมงคล

6319280404 นางสาว วรรณรัตน์ โททอง

6319280405 นางสาว ลดาวัลย์ สุขยัง

6319280406 นาย ธรรมพร แสงค่าณี

6319280407 นาย ประเวช แก้วเจือ

6319280408 นาย ประภา ประทุมทอง

6319280409 นาย สมชาย ชัยรัตน์

6319280410 นาย สุทธิศั์กด์ิ ไข่คงรอด

6319280411 นาง ห้าล่ีหม๋า บุญเทียม

6319280412 นาย ธนวัฒน์ อ่อนนวน

6319280413 นาย อรรถชัย นาคพันธ์

6319280414 นาง โสภา หาญทะเล

6319280415 นาง โสภี สมุทวารี

6319280416 นาย บรรลือฤทธิ์ ทองจิตร

6319280417 นางสาว ดวงใจ ด าปาน

6319280418 นาง จินดา พิเชียร

6319280419 นางสาว รตินันท์ ช านิการ

6319280420 นางสาว อัญชลี ชื่นหญ้าปล้อง

6319280421 นาย อาซาน โอมณี

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


