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หน่วยงาน  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  150  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

6322280001 นางสาว หรรษา ตอสกุล

6322280002 นางสาว พรรษชล งาคชสาร

6322280003 นาย สิวกร ชาลีวรรณ

6322280004 นาย ศราวุฒิ ศิลาปัญจะ

6322280005 นางสาว พรทิพย์ ผลพิมาย

6322280006 นาง จารุทัศน์ พงษาคราม

6322280007 นาย ศิริพัฒร์ เกตุแก้ว

6322280008 นาย ภิษชา ช่างปลูก

6322280009 นางสาว พรทิพย์ คุ้มบ้าน

6322280010 นาย ธวัชชัย ฤทธิศักด์ิ

6322280011 นาย อัฐพล จุลนิคม

6322280012 นาง ช่อผกา เหล่าภักดี

6322280013 นาย ทาชาญ นาขามป้อม

6322280014 นาย พฎาดร ทุมมานอก

6322280015 นางสาว นิตยา ฐานวิเศษ

6322280016 นาง พัสธราภรณ์ ชาติช านาญ

6322280017 นาย เฉลิมพล จันทร์ปรีดา

6322280018 นาย เทพกร คงโนนกอก

6322280019 นาย เปรม วิญญายงค์

6322280020 นาง ส ารวย อินทร์อ่อน

6322280021 นาย นายสุชาติ รักอาชา

6322280022 นางสาว สุวรรณลักษณ์ จันทร์เสน

6322280023 นาย จ ากัด สายแก้ว

6322280024 นาย ณรงค์เวทย์ เผ่าภูธร

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวั

สอบ



 22 สบอ.7 - 28 พนักงานพทิกัษป์า่ / 2

หน่วยงาน  :  22 ส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษ์ที ่7 (นครราชสีมา)

ต าแหน่ง  :  28 พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน  :  150  ราย

ค าน า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

หน้าชื่อ

เลขประจ าตวั

สอบ

6322280025 นาย อภิเดช ชนะภู

6322280026 นาย ชลทิศ บุราณ

6322280027 นาย ไมตรี ประทาน

6322280028 นาย ณรงค์ศักด์ิ แคว้นเขาเม็ง

6322280029 นาง ปราณี เสามั่น

6322280030 นาย วัชรินทร์ ศิรินู

6322280031 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีผดุง

6322280032 นาย สมควร ศรีมากรณ์

6322280033 นาง อุทิศ วังคีรี

6322280034 นางสาว พรทิพย์ เนินกลาง

6322280035 นาย ธนบดี สมเนตร

6322280036 นางสาว สุนิษา แสงหิรัญ

6322280037 นาง จันทร์แรม กลับสูงเนิน

6322280038 นาย อนุรักษ์ มีเพียร

6322280039 นาย ชานันต์ พุทธาพันธ์

6322280040 นาย ทองสิทธิ์ จิตใจ

6322280041 นาย นะยะพงษ์ สนั่นศรี

6322280042 นาง ดวงใจ ดาบาง

6322280043 นางสาว ส าราญ หวังโอบกลาง

6322280044 นางสาว ขจีรัตน์ กระสินธุจ์ารุ

6322280045 นาย ศุภชัย บ ารุงนา

6322280046 นาย อนุชิต เภสัชชะ

6322280047 นาย นิย์ นิลด า

6322280048 นาย ธวัชชัย ยางค า

6322280049 นาย บรรจง สีดา

6322280050 นาย วีระศักด์ิ สวัสด์ิวงค์

6322280051 นางสาว ศิรดา ดวงมาเกิด
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6322280052 นาย สนั่น จันทร์เขียว

6322280053 นาย เอกรินทร์ เรืองเจริญ

6322280054 นาย ชัยรัตน์ สารไธสง

6322280055 นาย สายชล เพ็ชรกล่ันพะเนา

6322280056 นาย สมพาน บุญทีฆ์

6322280057 นาย บรรชา แสนสระ

6322280058 นาง สมฤดี จันทะแทน

6322280059 นางสาว ประนอม วิสิทธิ์

6322280060 นาง สมบัติ ล่ันแอ

6322280061 นาย มารุต เนตรขันต์

6322280062 นาย กิตติศักด์ิ เงินลาด

6322280063 นางสาว จิราธร จันทร์ชีลอง

6322280064 นางสาว พัชรินทร์ เงางาม

6322280065 นาย ปัญญา เงางาม

6322280066 นาย วิสุทธิ์ วงษ์สนั่น

6322280067 นาย สมศักด์ิ พิณรัตน์

6322280068 นาย พิติด สวนชัยภูมิ

6322280069 นางสาว สลินนา สวนชัยภูมิ

6322280070 นาย สนั่น จ่าชัยภูมิ

6322280071 นางสาว พิศมัย แหล่พัว่

6322280072 ว่าที ่ร.ต. ฉัตรชัย จามชาติ

6322280073 นาย ถาวร ชิดตะขบ

6322280074 นาง เนาวรัตน์ ปานจ ารูญ

6322280075 นางสาว แพรวนภา วงศ์หาญ

6322280076 นาย ทิวากรณ์ นิคูณรัมย์

6322280077 นาย นิรพล ภูมิมะนาว

6322280078 นางสาว วันเพ็ญ เปีย่มเปีย
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6322280079 นาย ปริศนะ ไหวดี

6322280080 นาย วิชิต ศิรประภาพูน

6322280081 นาย สุนทร แววสระ

6322280082 นาย สุดใจ กิ่งชัยภูมิ

6322280083 นาย เปรมศักด์ิ คิดรอบ

6322280084 นาย อนุพันธ์ สามพิมพ์

6322280085 นาย อภิวัฒน์ ลัทธิ

6322280086 นาย ชาติ ประกิจ

6322280087 นาย ษมากร มาลี

6322280088 ว่าที ่รต. อาทิตย์ มะนาวนอก

6322280089 นาย อนันต์ ขันดี

6322280090 นาย บัณฑิต พลศรี

6322280091 นาย พยนต์ จอมสระน้อย

6322280092 นาย บุญมี โคตะมิน

6322280093 นาย เอกลักษณ์ คลาดโรค

6322280094 นาย วัชรินทร์ ทาธิวัน

6322280095 นาย มีชัย ทองลาด

6322280096 นาย ชาญ เดชไธสง

6322280097 นาย วิชัย คงโนนกอก

6322280098 นาย จ าเริญ หมู่ทอง

6322280099 นาย ไพฑูรย์ สมีเพ็ชร

6322280100 นาง เป้า ช่วงสันเทียะ

6322280101 นาย วิวัฒน์ รอดอารีย์

6322280102 นาย พัฒพงษ์ วรรณศรี

6322280103 นาย รัฐธรรมนูญ สารรัมย์

6322280104 นาย เอกพงษ์ พิมมะหา

6322280105 นาย กิตติพจน์ ปล้ืมใจ
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6322280106 นาย ไพบูลย์ เทพอินทร์

6322280107 นาย สมหมาย ศิริขัน

6322280108 นาย ธงสิทธิ์ เชื้อศิริ

6322280109 นาย บุญมี พัฒทุม

6322280110 นาย พิศาล นันกระโทก

6322280111 นาย ธนกร เทียมชัย

6322280112 นาย วีระพงษ์ เจริญเกียรติ

6322280113 นาย เอกพันธ์ ประมา

6322280114 นาย มงคล คุ้มตาดโตน

6322280115 นาย มนัส โสดสุภาพ

6322280116 นาย ภาคภูมิ กองแก้ว

6322280117 นาย อรรถชัย เกียนโคกกรวด

6322280118 นาย ณัฐพล มาระทัด

6322280119 นาง เดือน บังภัย

6322280120 นาย ณัฐพงค์ โสระมัค

6322280121 นาย กล้า เกษแก้ว

6322280122 นาย ธีรวัฒน์ ศรีหนองบัว

6322280123 นาย ประสาน เชื้อนาข่า

6322280124 นาย จารึก พลธรรม

6322280125 นาย กฤษดา สมภาวงษ์

6322280126 นาย จิระพงศ์ สองสี

6322280127 นาย พิศาล ปานจ ารูญ

6322280128 นาย นันธวัช พลดงนอก

6322280129 นาย ทนงศักด์ิ พลเบ้า

6322280130 นาย สมคิด คะเชนเชื้อ

6322280131 นาย นายเทีย่งแสง จันทร์สมุทร

6322280132 นาย วิรัตน์ อาจผักปัง
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6322280133 นาย วิศรุต เหมี่ยงโนนเขวา

6322280134 นาย เริงศักด์ิ สุขษาเกษ

6322280135 นาย ฉัตรชัย พิมพ์เพ็ชร

6322280136 นาย สมาน สุวิมลวณิชย์

6322280137 นาย อาทิตย์ ยอดพิกุล

6322280138 นาย นพคุณ กุลไพบุตร

6322280139 นาย มั่นคง วะรัมย์

6322280140 นาย ธีระชัย ทองมา

6322280141 นาย พัฒน์พงษ์ พึง่ประสพ

6322280142 นาย สิทธารถ์ ดีพิมพ์เด่ือ

6322280143 นาย ณัฐพงษ์ โกยทรัพย์มา

6322280144 นาย วีรศักด์ิ เค้าโนนกอก

6322280145 นาย กัมพล วงศ์เพชร

6322280146 นาย ส าลี เทียนชัย

6322280147 นางสาว บัวผัน อุ่นเรือน

6322280148 นาง นาราภัทร ล่วงลือ

6322280149 นาย กฤษณะ หฤแสง

6322280150 ว่าทีร้่อยเอก ชัชวาล เงินขาว

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


