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หน้าชื่อ

6307280001 นาย กันตวัฒน์ สามารถ

6307280002 นาย ณัฏฐกรณ์ อินจินดา

6307280003 นาย สมศักด์ิ บุญยืน

6307280004 นาย ทินวสันต์ ฝ้ันหลี

6307280005 นางสาว พรพรรณ แสมกระโทก

6307280006 นาย ฤทธิชัย พฤกษชาติ

6307280007 นาย อนุพล นาค าจันทร์

6307280008 นาย เอกสิทธิ์ ทองชัย

6307280009 นาง กัลยารัตน์ รักษายศ

6307280010 นาย ณรงค์ อนุโต

6307280011 นาย บรรยงค์ นาคแก้ว

6307280012 นาย วิทยา คุณทรัพย์

6307280013 นาย สาทิตย์ ทองมณี

6307280014 นาง พรทิพย์ พวงกุล

6307280015 นางสาว สุดาภรณ์ สมบัวคู

6307280016 นางสาว มาลัย เครือวัลย์

6307280017 นางสาว ไพบูลย์ ภูครองนาค

6307280018 นาย เหลา ค าเจริญ

6307280019 นาย ปรีชา ภานุรัตน์

6307280020 นาย กฤษฎารักษ์ วัฒนะธรรม

6307280021 นาย เอกนรินทร์ อินทร์วงค์

6307280022 นาย อุทิตย์ ริจ่าม

6307280023 นาย สุริยา บุญเลิศไพโรจน์

6307280024 นาย ณัฐพงษ์ ศักด์ิสุรศักด์ิ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั
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6307280025 นาย วันดี แก้วเกิด

6307280026 นาย นราธิป มุระชีวะ

6307280027 นาย ภานุวิชญ์ นามวงค์

6307280028 นาย กฤษณพงษ์ จิตต์เทศ

6307280029 นาย เจษฎา สังฆะวิชัย

6307280030 นาย เอกพงศ์ สุขปัน

6307280031 นาย ชาญชัย พุทธิมา

6307280032 นาย ณรงค์ จินดาอินทร์

6307280033 นาย อนิรุจน์ ทับทิม

6307280034 นางสาว ขนิษฐา พวงมาลัย

6307280035 นาย สมยศ บูชา

6307280036 นาง เอื้ออารีย์ แสงเงาเสือ

6307280037 นาย ไพวัลย์ ทองลี

6307280038 นางสาว จันทรา สุขานุศาสตร์

6307280039 นาย สายันต์ แก้วสนั่น

6307280040 นาย พรศักด์ิ รักศรีนวล

6307280041 นาย วีระ ป้องพุทธา

6307280042 นาย นิวัฒน์ อ าพันธุท์อง

6307280043 นางสาว นาตยา กอบธัญกิจ

6307280044 นาย บรรดิษฐ์ บัวมาตร์

6307280045 นาย สมคิด นุ่นนา

6307280046 นางสาว ก าไลทอง ประดุจแก้ว

6307280047 นาย วัชระ ค้อชากุล

6307280048 นาย พงษ์ประภัทร มีพวงผล

6307280049 นาย ซูรียา โดมูซอ

6307280050 นางสาว วรรณวิษา วุฒิเอก

6307280051 นาย นิธิณัฐ สงวนศักด์ิ
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6307280052 นาย อัครเดช โตไทย

6307280053 นาย เพชร เป็นมงคล

6307280054 นางสาว ทัณฑิกา กรีไกรนุช

6307280055 นาง บุดดี เหลืองนวน

6307280056 นาง สุกัญญา ด าสมอ

6307280057 นาย บรรเทิง ล้ าเลิศ

6307280058 นางสาว มะลิวัลย์ บุตรดี

6307280059 นาง สาคร สุริยะวงค์

6307280060 นาย ธงชัย เพ็ชรมณี

6307280061 นาย ภานุ พาสุกรีพันธุ์

6307280062 นาย จิรภัทร โกอินต๊ะ

6307280063 นาย อดิเทพ ยะชัยศรี

6307280064 นาย วุฒิชัย สายบุญสา

6307280065 นาย ธรรมนูญ ตองอ่อน

6307280066 นาย สิงห์ เกษแก้ว

6307280067 นาย สันติ โกอินต๊ะ

6307280068 นาย ขวัญประชา รุ่งรัตน์

6307280069 นาย เดชา ทาทองเชื้อ

6307280070 นาย ชาญศึก กลับน่วม

6307280071 นาย คมกฤช หมั่นพลศรี

6307280072 นาย จรัส พิศูจน์

6307280073 นางสาว ณัฐ์นิษา ค าทิพย์

6307280074 นาย ด าเนิน ยอดต่ิง

6307280075 นางสาว พนิตพิชา ชุมภู

6307280076 นาย ณัฐพงศ์ พรมมา

6307280077 นาย นิกร ตุลายศ

6307280078 นาย สงคราม จ าปา
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6307280079 นาย ส่งเสริม ใจเวียง

6307280080 นาย เกษม กุลใย

6307280081 นาย ถนอมศักด์ิ ค าแพง

6307280082 นาง ทิศสาคร เบ้าวรรณ

6307280083 นาย อนุชา ยอดเรือน

6307280084 นางสาว สุนีย์ ภุมมา

6307280085 นางสาว สมจิต พุม่กระจันทร์

6307280086 นาย ทรงพล คงวัฒนะ

6307280087 นาย สมพร แสงดอกไม้

6307280088 นาย สมศักด์ิ บุญศรี

6307280089 นางสาว นุชรี พรมเกตุ

6307280090 นางสาว จุ๊บแจง เรียงรวบ

6307280091 นาย ปิยะณัฐ บัวศรี

6307280092 นางสาว พีระพันธุ์ พันธุแ์สน

6307280093 นางสาว อภิญญา วงษ์ปัญญา

6307280094 นาย วัยพต เอื่ยมอ่อง

6307280095 นาย วิชาญ ช่อผะกา

6307280096 นาย ระวิน วรรณา

6307280097 นาย ชานนท์ ดอกกะฐิน

6307280098 นางสาว กาญจนากร วัฒนะธรรม

6307280099 นาย พัชรพงศ์ สวนเพชร

6307280100 นาย รัตนิกูล มีใหม่

6307280101 นาย วัชรินทร์ งามเมืองปักษ์

6307280102 นาย ทวิช รัตนิล

6307280103 นาย เกียรติวิวัฒน์ หวังกูล

6307280104 นาย จรุงขวัญเจริญพร จันทร์เดิม

6307280105 นาย ด ารงศักด์ิ แซ่จั่น
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6307280106 นาย จักร์กริช อ้นโต

6307280107 นาย กฤษณะ อ้นโต

6307280108 นาย มานพ แก้วกืน

6307280109 นาย อานนท์ วิจิตรปัญญา

6307280110 นาย สุรศักด์ิ เนียมกลาง

6307280111 นางสาว พัชรี จุไข่

6307280112 นาย วัชระ กิ่งชัยภูมิ

6307280113 นาย พลอย ชากัณฑ์

6307280114 นาง บุญโฮม หมื่นสิน

6307280115 นางสาว ชุติมณฑน์ คงวิวัฒน์พัฒน

6307280116 นาง เพ็ญนภา พันธ์วิริยะกุล

6307280117 นางสาว วนิดา ไชยนอก

6307280118 นาย เจษฎาพร แสนหอม

6307280119 นาย สมชาติ แก้วอิ่ม

6307280120 นาย กิตติพงษ์ ปริยพึงตน

6307280121 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โตไทย

6307280122 นาย จิรวัตร เพ็ชรกอง

6307280123 นาย สุรศักด์ิ รอดพันธุ์

6307280124 นาย นิกร ซาวใจ

6307280125 นาย ยุทธภูมิ อารินทร์ต๊ะ

6307280126 นาย รีดวน ดอเล๊าะ

6307280127 นาย พิเชฐ ญาณะ

6307280128 นาย ศักด์ิศรี จันทร์หอม

6307280129 นาย โกศล ศักด์ิสิริวัฒน์

6307280130 นาย ดือเร๊ะ เสาะมะ

6307280131 นาย มะนาเซ แวมะเซ็ง

6307280132 นาย มาหามุด มะหะมะ



 07 สปฟ. - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 6

หน่วยงาน  :  07 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  : 201  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6307280133 นาย ยะยา แวมะเซ็ง

6307280134 นาย การ่ิม สาแมมุ

6307280135 นาย อับดุลเร๊าะมัน แต

6307280136 นาย นฤพนธ์ สนธิเวช

6307280137 นาย ศิริชัย ดีทู

6307280138 นาง อภิฌา แสงอรุณ

6307280139 นาย อ าพล พรมทอง

6307280140 นาย พูลศักด์ิ ภูมิล าเนา

6307280141 นาย ค ามูล สีหบัณฑ์

6307280142 นาย ทองพูล ทาระวงษ์

6307280143 นาย อมรชัย ทาระวงษ์

6307280144 นาย สุภี วงษ์อาจ

6307280145 นาย หัตธา จันทร์โต

6307280146 นาย อภิสิทธิ์ สมอ

6307280147 นาย รณชัย สีเสนา

6307280148 นาย สมพร แพงทรัพย์

6307280149 นาย เสกสรรค์ ทาระวงษ์

6307280150 นาย แสวง หาริวร

6307280151 นาย พลวัฒน์ เสวิสิทธิ์

6307280152 นาย วิรุณ มาตรบุตร

6307280153 นาย วัชราสน์ พังทุย

6307280154 นาย สุพิศ มิ่งวงค์ยาง

6307280155 นาย วะลาพล ร้อยพิลา

6307280156 นาย อภิสิทธิ์ ค าเพชร

6307280157 นางสาว นรินทร์ แพงทรัพย์

6307280158 นาย อนันต์ แก้วมงคล

6307280159 นาย ธนพงษ์ ศรีอินทวรรวงค์
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6307280160 นาง เตือนใจ แป้นลาม

6307280161 นาย วิธาน ชุมภูนุช

6307280162 นาย สุทัศน์ เครือพิมาย

6307280163 นาย พิพัฒน์ ศรีสมบัติ

6307280164 นาย อัครเดช บุญนวน

6307280165 นาย ฮัสเซ็ง มะหะมะ

6307280166 นาย อัสมี ตุวันปุเต๊ะ

6307280167 นาย สมหมาย ยอดจักร์

6307280168 นาย ชูศักด์ิ ศรีทอง

6307280169 นางสาว ชนานันท์ สุขร้าย

6307280170 นาย วิจิตร เจริญธรรม

6307280171 นาย สุรศักด์ิ สุธรรมมา

6307280172 นาย ฉัตรยา ลีลา

6307280173 นาย สมพงษ์ เมืองจาง

6307280174 นาง จุไรทิพย์ เทพแก้ว

6307280175 นาย นิพิฐพนธ์ สิงห์อินทร์

6307280176 นาย ฐานิศร์ อัจจิมารังษี

6307280177 นาย เอกชัย อัจจิมารังษี

6307280178 นาย สกลรัฐ ศรีปาน

6307280179 นาย รักษ์ชาติ บัวสุขศรี

6307280180 นาย จิระพัฒน์ ไชยภักดี

6307280181 นาย วรพันธ์ จุลละเอียด

6307280182 นาย อัซมิง ดอเลาะ

6307280183 นาย สุทธิพงษ์ ถิ่นวนาดอน

6307280184 นาย ภูธร กล้าณรงค์การ

6307280185 นางสาว จันทร์เพ็ญ ค าไรยัพ

6307280186 นาย ทศพร ฉุยฉาย
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6307280187 นางสาว จุฑามณี มณีใหม่

6307280188 นาย วสันต์ ข้อสกุล

6307280189 นาย ฉัตรชัย จันทร์รวม

6307280190 นาย วีระพันธ์ เศษจัตุรัส

6307280191 นาย อาซิ ลาซาวา

6307280192 นางสาว ณภัทร ทรัพย์มา

6307280193 นางสาว ชญาดา บุญถึง

6307280194 นาง สาคีนา อุเซ็ง

6307280195 นาย ชุมพล พิกุลทอง

6307280196 นาย ปิยะ ประสิทธิสาร

6307280197 นาย ณัตศน ผิวผ่อง

6307280198 นาย สมเกียรติ สังกรม

6307280199 นาย ปวริศ อินต๊ะ

6307280200 นางสาว สาวิตรี ชุมภู

6307280201 นาย พงษ์สิทธิ์ หาญชนะ
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