
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 61070001 ว่าท่ี ร.ต.พิเชษฐ์พงศ์  ปลัดรักษา

2 61070002 นายอัศรี  ราแดง

3 61070003 นายอัษฎาวุธ  เก่งการจับ

4 61070004 นายจรัญ  ค าแหง

5 61070005 นายกริช  ทิพย์วงค์

6 61070006 นายธวัชชัย  ไพรทอง

7 61070007 นายอนุชา  โพธิน

8 61070008 นายสุนันท์  กาญจนธรรมกุล

9 61070009 นายภูวดล  สมจร

10 61070010 นายวินัย  บุญอารี

11 61070011 นายมารุต  หนูชูสุข

12 61070012 นายนพดล  ศรีเมือง

13 61070013 นายรักชาติ  โพธิห์ิรัญ

14 61070014 นายชูศักด์ิ  เทพเวที

15 61070015 นายพชร  เงินอินต๊ะ

16 61070016 นายกาจบัณฑิต  เงินอินต๊ะ

17 61070017 นายกรกต  เรือนทอง

18 61070018 นายสมโภช  ขุดโพธิ์

19 61070019 นายจิรพงษ์  แดนสีแก้ว

20 61070020 นายธีระวัฒน์  สายนรา

21 61070021 นายวินัย  ใยลา

22 61070022 นายนัฐพล  มหาไม้

23 61070023 นายกฤษณะ  ประมาณ

24 61070024 นายคิมหันต์  รอดเนียม

หน่วยที ่7  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน
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(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

25 61070025 นายจินดา  ทาแก้ว

26 61070026 นายพชรพล  อนงค์ทอง

27 61070027 นายขุนหาญ  ไชยจ า

28 61070028 นายเฉลิมพล  พิบูลย์สังข์

29 61070029 นายจิรายุ  อุ่นทานนท์

30 61070030 ส.อ.พงศกร  นุเสน

31 61070031 นายนาวินทร์  แก้วศรีงาม

32 61070032 นายธน  นันทกาญจน์

33 61070033 นายวชิรพงศ์  ค าเอี่ยม

34 61070034 นายราเชน  จันตะนา

35 61070035 นายนายมนัสชัย  ศรีพันธ์ูลึก

36 61070036 นายทศพล  พิรารัตน์

37 61070037 นายเอกกวี  จันทบูรณ์

38 61070038 นายพิษณุ  สุวิทชาญวรกุล

39 61070039 นายชัชวาลย์  บ่อนิล

40 61070040 นายณัฐภัทร  นามวงศ์พรหม

41 61070041 นายประเสริฐ  ใจดีแกล้วกล้า

42 61070042 นายชาตรี  นครไชย

43 61070043 นายอาทร  รวบยอด

44 61070044 นายพงษ์สันติ  พิกุล

45 61070045 ว่าท่ีร.ต.เอกชัย  ท้าวหน่อ

46 61070046 นายนที  นามวงค์

47 61070047 นายอรรถพล  โคตรโนนกอก

48 61070048 ว่าท่ีร้อยตรีวสุกิจ  ใหม่รุ่งโรจน์
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49 61070049 นายเรวัตร  แชงขุนทด

50 61070050 นายอมฤทธิ ์ กองขุนทด

51 61070051 นายประเสริฐ  จ านงพันธ์

52 61070052 นายธนสรรค์  เสนท้วม

53 61070053 นายฐานันดร  บัวทอง

54 61070054 นายอภิสิทธิ ์ ศรีโพธิม์า

55 61070055 นายเดชา  แก้วกันหา

56 61070056 นายลุกมาน  กูนา

57 61070057 นายนพปฎล  ด้วงดี

58 61070058 นายณัฐวุฒิ  เคนงาม

59 61070059 นายชัยดัน  หลงตา

60 61070060 นายวสันต์  เบ็ญเจิด

61 61070061 นายธนกฤต  เพิม่พูล

62 61070062 นายธนพล  ผินโพธิ์

63 61070063 นายธงชัย  หาดขุนทด

64 61070064 นายปิยะพงษ์  ทนทาน

65 61070065 นายสุรศักด์ิ  เสนอิ่ม

66 61070066 นายพุฒิชัย  ทัดทอง

67 61070067 นายปัตติทาน  ตรงดี

68 61070068 นายอนุวัฒน์  หาญเสือเพ็ชร

69 61070069 นายอรรถกรณ์  สีภูฤทธิ์

70 61070070 นายยศธนา  มูลอุดม

71 61070071 นายธีระวัฒน์  โกสินทร์

72 61070072 นายสุทธิพงศ์  ทะสุตะ
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73 61070073 นายปิยะพงค์  เดชทองค า

74 61070074 นายนายจักรพันธ์  พันธ์ูแสน

75 61070075 นายสุขสวัสด์ิ  สมพงษ์

76 61070076 นายวิสนุกร  ชาญสมร

77 61070077 นายวีระ  คล้ายไพฑูรย์

78 61070078 นายธวัช  พาธะขัน

79 61070079 นายศุกลวัฒน์  พรมกุล

80 61070080 นายพรณรงค์  เกวิโก

81 61070081 นายกิตติ  พุม่บุตสุทน

82 61070082 นายนเรศ  หมานเบ็ญสะอิ

83 61070083 นายจีระวัฒน์  ฤทธิบ์ ารุง

84 61070084 นายกิตติศักด์ิ  เนาขุนทด

85 61070085 นายอภิสิทธิ ์ เช้ือขุนทด

86 61070086 นายอนุสรณ์  ค ากังวาฬ

87 61070087 นายอานนท์  ทองอร่าม

88 61070088 นายพรภิรมย์  พรหมแก้ว

89 61070089 นายขจรศักด์ิ  ตุ้มพ่วง

90 61070090 นายธารินทร์  บุญธรรม

91 61070091 นายโตมร  สายสุวรรณ

92 61070092 นายจักรกฤษณ์  การิสุข

93 61070093 นายชัยยุทธ์  แก้วทองด้วง

94 61070094 นายสมบัติ  จาดฮามรด

95 61070095 นายอภิสิทธิ ์ หลักดี

96 61070096 นายปัญญา  บึงมุม
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97 61070097 นายธีรพงศ์  วงษาเนาว์

98 61070098 นายภูริภัสสร์  พันธ์เดช

99 61070099 นายสาโรจน์  เหล่ามาลา

100 61070100 นายจักรรัตน์  ถึกคุ้ม

101 61070101 นายพีระวัฒน์  วรรณสระคู

102 61070102 นายอนุสรณ์  ไตรธิเลน

103 61070103 นายสาทิตย์  ยอดเดชา

104 61070104 นายณัฐพงษ์  อต ามา

105 61070105 นายรัชพล  ทับแพ

106 61070106 นายสุริยง  จองกฤษณ์

107 61070107 นายอุดม  ยืนสุข

108 61070108 นายชาญชัย  จันทร์ฝาง

109 61070109 นายเสกศักด์ิ  ศรียุคุณธร

110 61070110 นายราเชนทร์  โง่นแก้ว

111 61070111 นายเจษฎา  พิรางรัมย์

112 61070112 นายกนก  แก้วช่วย

113 61070113 นายก าแพงคุณ  เกรียงชญาคุณ

114 61070114 นายธีระวัฒน์  วงค์บุญ

115 61070115 นายณัฏฐวุฒิ  ปิติหิรัญรัตนกูล

116 61070116 นายอดิสรณ์  ดวงวิไล

117 61070117 นายพงศ์ธร  ทับโพธิ์

118 61070118 นายเกียรติศักด์ิ  ธรรมวุฒา

119 61070119 นายวัชระ  เขียวรัมย์

120 61070120 นายวชิระ  ยอดภักดี
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121 61070121 นายสุรเชษฐฐ์  สุรียรัตนวณิชย์

122 61070122 นายคมกฤช  กิรติกุลสุวัฒน์


