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หน่วยงาน  :  21 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่6 สาขาปัตตานี

ต าแหน่ง  :  20 นักวิชาการเกษตร จ านวน  :  141  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6321200001 นางสาว นันทิญา พรหมมณี

6321200002 นางสาว นภณัฐ บุญฤทธิ์

6321200003 นาย ยัสมิน วานิ

6321200004 นางสาว วราภรณ์ ชูกระชั้น

6321200005 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑาทิพย์ สังฆรัตน์

6321200006 นาย อารีฟีน มะดุมิง

6321200007 นาย อดุลย์ทนัล พุดสันสาหัด

6321200008 นาย พงศ์พณิช เกื้อทอง

6321200009 นาย วรากร เกตุอ่อน

6321200010 นางสาว ทศพร เพชรทองเกล้ียง

6321200011 นาย อิบรอเฮง เจ๊ะอาแว

6321200012 นาย จารุวิทย์ เจริญศรี

6321200013 นางสาว ผกากรอง ทองรักษ์

6321200014 นาย มาซูวัน ยะมิง

6321200015 นางสาว ธิดา จินดาวงศ์

6321200016 นาย ธนกฤต มหาโชติ

6321200017 นางสาว สิริรัตน์ กาญจนะแก้ว

6321200018 นางสาว ตุลยดา ยะทา

6321200019 นาย ลุกมาน ดือราแม

6321200020 นาย ธนวิทย์ ปัญญาดี

6321200021 นางสาว ดรรชนี ใจกระจ่าง

6321200022 นาย ณัตยา จิตอารีย์

6321200023 นาย ไฟศอล บัสตี

6321200024 นางสาว คัทลียา แก้วช านาญ

6321200025 นางสาว โสรยา ปุญจุบัน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบขอ้เขยีน

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6321200026 นาย กฤษณพล ทองเดิม

6321200027 นาย วาริส ราชภักดี

6321200028 นางสาว บุณยาพร ยี่หาญ

6321200029 นางสาว ภัทรพร บุญสนอง

6321200030 นาย เอกนรินทร์ จันทร์รักษ์

6321200031 นางสาว มูรซีดะห์ สตาปอ

6321200032 ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงษ์ พรมชัย

6321200033 นาย ขวัญชัย ทองอร่าม

6321200034 นาย วิญญู ชูหอม

6321200035 นาย ณฤทธิ์ จันทร์เดิม

6321200036 นาย ซายูตี นิมะเตะ

6321200037 นางสาว ฮามีน๊ะห์ ดือราซอ

6321200038 นาย วรนิตย์ นิลวัตร

6321200039 นางสาว สุณีย์ ชมชิด

6321200040 นางสาว อรอนงค์ เมืองทอง

6321200041 นางสาว กาญจนา เวียงสิมมา

6321200042 นางสาว สุตาภัทร แก้วเกาะสะบ้า

6321200043 นางสาว อัฟนาน ดิง

6321200044 นางสาว วรรณภา อินทร์ศรี

6321200045 นางสาว สุภาวดี ช่วยเต็ม

6321200046 นาย กมล สองรักษ์

6321200047 นางสาว รัตมณี ชีวศุภกร

6321200048 นางสาว อทิตยา ต้ังสิริวรกุล

6321200049 นางสาว สุวรรณี ขุนทองปาน

6321200050 นางสาว รูฮานี แวกะจิ

6321200051 นางสาว สุรัยญา เด็งระกีนา

6321200052 ว่าทีร้่อยตรี ธีรยุทธ เหล้หวัน

6321200053 นางสาว ซัญญา ช่างเรือ
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6321200054 นางสาว เสาวนีย์ สุทธิมาส

6321200055 นาย พิชัย สารพงษ์

6321200056 นางสาว พนิดา แท่นแก้ว

6321200057 นางสาว ณัฐฑิกานต์ เทียมดี

6321200058 นาย ปฏิวัติ มีเมือง

6321200059 นาย สารัช พัฒนกิจ

6321200060 นางสาว ศิรินทรา ศรเวช

6321200061 นางสาว กาญจนา งามวิไล

6321200062 นางสาว แพรพรรณ จันวนา

6321200063 นางสาว พรรณกาญจน์ หีตน้อย

6321200064 นางสาว ศิริพร ทองอุ่น

6321200065 นางสาว อมรา งามเลิศ

6321200066 นางสาว จุฑามาศ เมลิน

6321200067 นางสาว ราตรี จันดี

6321200068 นางสาว พัชรา วาสอนใจ

6321200069 นาย ศรายุธ บัวบางงอน

6321200070 นางสาว จิรานันท์ โพยประโคน

6321200071 นางสาว อารีดา อุสมาน

6321200072 นาย ศุภกิจ กล้าแข็ง

6321200073 นางสาว ยุวภาณี ช่วยเทศ

6321200074 นาย อามาล หมาดสกุล

6321200075 นาย เจริญ ทองคันชั่ง

6321200076 นางสาว รัตนา แทนอาษา

6321200077 นางสาว พิมาภรณ์ แก้วสวัสด์ิ

6321200078 นางสาว วนิษา ศรีสง่า

6321200079 นางสาว สิริยา มะลิเลิศ

6321200080 นางสาว นุชจิรา เทพจันทร์

6321200081 นาย มารอบี หลีเจริญ
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6321200082 นางสาว อรฉัตร ชูรัตน์

6321200083 นางสาว ไพวรินทร์ ค าเมือง

6321200084 นาย สืบพงศ์ เฉ่งไล่

6321200085 นาย นูรุตดีน หวันสาเม๊าะ

6321200086 นางสาว วิศัลย์ศยา จันทรัตนะ

6321200087 นางสาว สากีน๊ะ ดาหวี

6321200088 นางสาว วานิตา ดนหวัง

6321200089 นางสาว สุชีรา ทองสาดี

6321200090 นางสาว จิระนันท์ ชุมผอม

6321200091 นางสาว ศุกร์มาศ ศรีภูมิมาศ

6321200092 นางสาว จุฑามาศ บุญฤทธิ์

6321200093 นางสาว ฉันชนก คงชุม

6321200094 นางสาว ชนากาญจน์ สมาคม

6321200095 นางสาว รัตนภรณ์ ผังดี

6321200096 นางสาว สุภาวิณี โลกค าลือ

6321200097 นางสาว ชนิตา ชูจิต

6321200098 นางสาว ซาวาตี ดอเล๊าะ

6321200099 นางสาว นวพร สุขเพชร

6321200100 นางสาว รัตนา นาวี

6321200101 นางสาว พจณี ประสมสี

6321200102 นาย อัครพล ยินเจริญ

6321200103 นาย ไชยวัฒน์ เพชรมณี

6321200104 นางสาว ฟารีดา ฮาแว

6321200105 นาย อีกรัม ดือเร๊ะ

6321200106 นาย มะนุรดิน เจ๊ะโส๊ะ

6321200107 นาย อัมรี บือซา

6321200108 นางสาว บุรฮานะฮ์ ใบยี

6321200109 นางสาว นิซูรัยนี กูโนะ
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6321200110 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐวุฒิ ขุนหลัด

6321200111 นางสาว วรางคณา ใจค า

6321200112 นางสาว นูซรีดา บาฮา

6321200113 นางสาว เมษิญา ล้ าเลิศ

6321200114 นางสาว พิสมัย อนุสรณ์วาณิช

6321200115 นาย อาดือนัน มะรือสะ

6321200116 นางสาว กานดา คิดนุนาม

6321200117 นางสาว ซีตีตอยยีบ๊ะ ดือเร๊ะ

6321200118 นางสาว วีรดา เหมือนทิพย์

6321200119 นาย ธนกร กันโต

6321200120 นาย โชคชัย จีนเทีย่ง

6321200121 ว่าที ่ร.ต. อตินันท์ ห้าหยัง

6321200122 นางสาว ภัทร์สมนต์ มีสีดา

6321200123 นางสาว อทิตยา อุปมา

6321200124 นางสาว จุฑามาศ สังข์ทอง

6321200125 นาย เรวัตร สุยสุทธิ์

6321200126 นางสาว วรพร สิวานุสรณ์

6321200127 นางสาว ภัควลัญชญ์ เสนามาตย์

6321200128 นางสาว สุดารัตน์ มูลเมือง

6321200129 นางสาว นูรีซัน เจ๊ะบู

6321200130 นาย ภูธีรัตน์ สีชาติ

6321200131 นาย จารุชาติ อุดทาทอง

6321200132 นางสาว ปวรรัตน์ หอมรส

6321200133 นาย ธนสิทธิ์ ศรีปัจฉิม

6321200134 นาย มาหายุดิน ดอละ

6321200135 นางสาว อีมาน มะเกะ

6321200136 นาย ซูกิฟพลี หะยีมามุ

6321200137 นางสาว จันทมณี จิ้วบุญชู
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6321200138 นางสาว พัชรินทร์ เทพรักษ์

6321200139 นางสาว กาญจนา นิลชัย

6321200140 นางสาว แวมาซีตา โตะกะ

6321200141 นางสาว พรนภา ชาลี

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


