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หน่วยงาน  :  20 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 (สงขลา)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  185  ราย
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หน้าชื่อ

6320280001 นาย สนธยา ยิ้มสง่า

6320280002 นาย ขวัญชัย เพชรบูรณ์

6320280003 นาง นันทา ปิน่เมฆ

6320280004 นางสาว ปรียานุช ชูคง

6320280005 นาง นิตยา สุคนธรัตน์

6320280006 นาง ภาวดี สล าเหม

6320280007 นาย ณัฐวุฒิ ช่วยเหลือ

6320280008 นาง ยุพาวรรณ แก้วปาน

6320280009 นางสาว ทิพวรรณ นวลจันทร์

6320280010 นาย อภิศักด์ิ ยอดจันทร์

6320280011 นาย สายทิพย์ โมราสิทธิ์

6320280012 นาย ธวัชชัย เสนอใจ

6320280013 นางสาว ยุพเรศ รัตนศักดาสุวัฒน์

6320280014 นางสาว อาริษา คงประสิทธิ์

6320280015 นางสาว นุชนาท อรุณรัตน์

6320280016 นาย สฐิตต์ ศรีมณี

6320280017 นาย สิทธิเดช เอียดจุ้ย

6320280018 นาย ณรงค์ สุกใส

6320280019 นาย รุ้งสุริยา ซุ่นผอม

6320280020 นางสาว เจนจิรา เพ็งทิพย์นาง

6320280021 นาย ปรเมศร์ ค าเจริญ

6320280022 นาย นอม ด้วงสวัสด์ิ

6320280023 นาย สุชาติ ศรีสวัสด์ิ

6320280024 นาย ประทีป ด าแป้น

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
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6320280025 นาย มานิตย์ ปัญรัตน์

6320280026 นาง รัตติกาล ธัญพันญู

6320280027 นาง จันทนี ธรรมรัตน์

6320280028 นางสาว ดารารัตน์ โยธาจูล

6320280029 นาง อรัญญา ถาวรผล

6320280030 นาย สมคิด อุดมพืช

6320280031 นาย นิพจน์ พูนทอง

6320280032 นาย ทัศนัย ชูชื่น

6320280033 นาย เศกสิทธิ์ วงค์ทองเกื้อ

6320280034 นาง รัชณี คงสุข

6320280035 นาย นายสุรศักด์ิ รักเพ็ชร

6320280036 นาย อิบรอเฮม แวเต๊ะ

6320280037 นาย ชาญชัย ขวัญทอง

6320280038 นาย พรชัย หนูดวง

6320280039 นางสาว เบญจวรรณ สังข์แสง

6320280040 นาย พนม คงสม

6320280041 นาย ไพศาล ใหม่แก้ว

6320280042 นาย สันติภาพ อุสมา

6320280043 นาย สุชล เหล็มปาน

6320280044 นาย บรรเจิด กายรัตน์

6320280045 นาย ณัฏฐพงค์ โชติ

6320280046 นาย ชัชนันท์ โชคเกษม

6320280047 นาย เสรี ณ พัทลุง

6320280048 นางสาว วิภาภัทร มากทองน้อย

6320280049 นาง ศิริวรรณ อินรัสพงษ์

6320280050 นาย ณรงค์ หลงอาหลี

6320280051 นาย สายัณห์ สายทองแก้ว



 20 สบอ.6 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 3

หน่วยงาน  :  20 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 (สงขลา)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  185  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6320280052 นาย อนนท์ ครุโพธิ์

6320280053 นาย นิพล ซ้วนเล่ง

6320280054 นางสาว รินรดา หมวดจันทร์

6320280055 นาย วิโรจน์ บุตรมาตา

6320280056 นาย สถาบัน บุญมี

6320280057 นาย อนุพล พุมนวล

6320280058 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์ประภา

6320280059 นาง อารี อ่อนดี

6320280060 นาย สิทธิชัย ขวัญล้อม

6320280061 นางสาว สุวรรณดี วิเชียร

6320280062 นาย แสน แสงอุทัย

6320280063 นาย อติชาต ชุมคงด า

6320280064 นาย อ านาจ ทองแก้ว

6320280065 นาย ชัยวุฒิ มูซอ

6320280066 นาย มูอัมมัดสาวาวี วาเลาะ

6320280067 นาย โสมฑัศ ก าจัดภัย

6320280068 นาย เจริญ หนูหวาน

6320280069 นาง สุธิดา สุวรรณรัตน์

6320280070 นาย เตชิต นนท์สุวรรณ

6320280071 นางสาว อารี ปานตุ้น

6320280072 นางสาว วัชรียา อาเเวเตะ

6320280073 นางสาว นูรีซา บือราเฮง

6320280074 นางสาว อังสุนีย์ สองแก้ว

6320280075 นาย ยิ่งศักด์ิ กี่ทองมาก

6320280076 นาย ด ารงค์วุฒิ แปะแนะ

6320280077 นาย กิติกร ไพบูลย์สวัสด์ิ

6320280078 นาย ประมูล เอกสินธุ์
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6320280079 นาย นพสิทธิ์ ย่องเส่ง

6320280080 นาย กิติพงศ์ บุญมาเลิศ

6320280081 นาย สายัณห์ รักษา

6320280082 นาย พิสิทธิ์ ทราบรัมย์

6320280083 นาย เอกชัย ไชยสมิด

6320280084 นางสาว สร้อยฟ้า กระจ่างลิขิต

6320280085 นาย บรรจบ มีเอียด

6320280086 นาย ธรรมวิทย์ สงแสง

6320280087 นางสาว เสาวณีย์ รักษา

6320280088 นาง ธันย์ธิชา คณานนท์ธนกิตต์ิ

6320280089 นางสาว จุฬีวรรณ อินทะนะ

6320280090 นาง ปรีดา บุญรอด

6320280091 นางสาว กุลนันท์ อินทร์จันทร์

6320280092 นาย อุทัย รักจันทร์

6320280093 นาย ส าเริง แก้วอุบล

6320280094 นาย ฤทธิชัย มีรอด

6320280095 นางสาว วนิชยา ทองด า

6320280096 นาย สุทธิรักษ์ เพ็งปาน

6320280097 นาง สุภาพร พุฒเจริญ

6320280098 นางสาว มณีรัตน์ ไข่รักษ์

6320280099 นาย ภาณุวัฒน์ เพชรคง

6320280100 นางสาว จีระภา ด านวล

6320280101 นาย สิงหา แก้วแฝก

6320280102 นาย จรัญ เดชเปีย

6320280103 นาย กิตติ คงเนียม

6320280104 นางสาว สาวิตรี สุขคง

6320280105 นาย สุรชัย พรหมแก้ว
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6320280106 นาย ชวลิต ชูตระกูลวงศ์

6320280107 นาย เจนวรุตน์ พุทธพงศ์

6320280108 นาย ปกรณ์ บุญแต่ง

6320280109 นาย อุดม กองสุวรรณ์

6320280110 นาง ปิยวรรณ อุตะปะละ

6320280111 นางสาว จิราภรณ์ คชเดช

6320280112 นาย จตุรงค์ ชุมสม

6320280113 นาย ไพรัชช์ อ็องล่ัน

6320280114 นางสาว เพ็ญศรี ชัยเพชร

6320280115 นาย ทรงพล ขวัญล้อม

6320280116 นางสาว สุรางรัตน์ พันธ์ชูศรี

6320280117 นาย ชวลิต สุระตัน

6320280118 นาง สายสุดา กายรัตน์

6320280119 นาย คมกริช ทองชูช่วย

6320280120 นางสาว จันจิรา วงศ์ชนะ

6320280121 นาย สมชาย กายรัตน์

6320280122 นาย พิษณุ แก้วมาก

6320280123 นางสาว ภิรดี รักษ์เกล้ียง

6320280124 นาย วายุ ปัญจวิรัติ

6320280125 นาย เจษฎา ดอกดวง

6320280126 นาย ยศพนธ์ เศียรอุ่น

6320280127 นาย สุทรรค์ ข้งแดง

6320280128 นาย นวัต เล็กอาราม

6320280129 นาย มะแซ เจะมะ

6320280130 นาง ร่อหวัน เนื้ออ่อน

6320280131 นาย สมพล แสนเหนือ

6320280132 นาย กิติพงษ์ หนูเริก
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6320280133 นาย กิติศักดิ ปาละแม

6320280134 นาย เจษฏา ติกส่ี

6320280135 นาง อุมาวดี จันสุกสี

6320280136 นาย อนุพงษ์ เชียตุด

6320280137 นาย สิทธิพร บัวเพชร

6320280138 นาย เสริมศักด์ิ บัวเพชร

6320280139 นาย มานะ สงชู

6320280140 นาย บุญยวัฒน์ หมื่นหนู

6320280141 นาย สมภพ ภูมิลักษณ์

6320280142 นาง วารุณีย์ จันทร์สังข์

6320280143 นาย วุฒินันต์ ชุมนุ่น

6320280144 นาย ภานุวัฒน์ ช่วยขาว

6320280145 นาย สุรเชษฐ คงผอม

6320280146 นาย กฤษกร จันทร์สุขศรี

6320280147 นาง พิมณ์ณดา สุขะปุณพันธ์

6320280148 นาย ธีรภัทร ยกต้ัง

6320280149 นาย ปรเมศวร์ จบรัตน์

6320280150 นาง รัชนี เยาว์ด้วง

6320280151 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รัชนีมล หนูสุวรรณ์

6320280152 นาย ไพศาล สอนคง

6320280153 นาย ไพศาล จันทะวงศ์

6320280154 นาย มนตรี ทองนุ่น

6320280155 นาง อนุลักษณ์ ทองนุ่น

6320280156 นาย อุดม ด้วงเจ้ย

6320280157 นาย พิทักษ์ อ่อนวิเศษ

6320280158 นาง กิตติมา พงศ์สุวรรณ

6320280159 นาง สุพรรณี ศรีไทยแก้ว
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6320280160 นางสาว จันทร์จิรา นิลพันธ์

6320280161 นาย ฐนกร ศรีราม

6320280162 นาย ปิยะชัย สุขสวัสด์ิ

6320280163 นาย จรัญ ใหม่แก้ว

6320280164 นาย วรโชติ มีบุญ

6320280165 นาย ธีรศักด์ิ หมุนหวาน

6320280166 ว่าที ่ร.ต.หญิง ณัฐณิชาช์ แสงมณีย์

6320280167 นาย อนุวัฒน์ ทองรอด

6320280168 นาย ภูตะวัน จันทร์สว่าง

6320280169 นาย ปุญญพัฒน์ อัครพิรมณ์เดชา

6320280170 นาย ตุลาการ เยาว์ด า

6320280171 นาย ทวี ปราบปราม

6320280172 นาย ภูทัย จันทร์ประเสริฐ

6320280173 นาย สาธร บัวศรี

6320280174 นาง วิภา ไพโรจน์

6320280175 นาง นิตยา ยังสุวรรณ์

6320280176 นาย นัฐพล ยกปาน

6320280177 จ.ต. กิตติศักด์ิ โตระสะ

6320280178 นางสาว อนงค์ จันทร์ส่องภพ

6320280179 นาย สุวรรณ สมหวัง

6320280180 นาย บรรจง สว่างเพชร

6320280181 นาง ชญานิษฐ์ บุญพรัด

6320280182 นาย นรากร หนูจุ้ย

6320280183 นาย สกุลชัย เพชรบรรจบ

6320280184 นาย นนทศักด์ิ บินหา

6320280185 นาย พงษ์พิพัฒน์ นิ่มด า

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


