
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 61020001 นายศักรินทร์  มากบุญ

2 61020002 นายสุเนตร  ผาสุข

3 61020003 นายณัฐพงศ์  เพชรสุวรรณ

4 61020004 นายธลาดร  จิตรเจริญ

5 61020005 นายนวพล  ทองเติม

6 61020006 นายวงศกร  สัตตบุศย์

7 61020007 นายอนุรักษ์  สาทวงศ์

8 61020008 นายโกศล  ขอห้องกลาง

9 61020009 นายกิตติชัย  ทองก า่

10 61020010 นายบรรจงศิลป์  ธิอิน

11 61020011 นายธีรพงษ์  โพธินาม

12 61020012 นายสุรพงษ์  ธงชัย

13 61020013 นายณฐพล  สุวรรณประภา

14 61020014 นายเทวพล  วงศ์สิงห์

15 61020015 นายกิตติกร  สมประสงค์

16 61020016 นายคุณานนต์  ศรีวิชัยนันท์

17 61020017 นายวศิน  จบศรี

18 61020018 นายนิพนธ์  สุทธปัญญา

19 61020019 นายสงกรานต์  บุดดา

20 61020020 นายณัฐพล  สังข์อินทร์

21 61020021 นายอาทร  ฉลูรัมย์

22 61020022 นายพีรวัฒน์  เพ็ชรอ่อน

23 61020023 นายนายกิตตินันท์  โภคัย

24 61020024 นายบุญน่า  เพชรตะโก

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชพี (ดา้นพ่อบ้าน)
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25 61020025 นายนราธิป  แสงศรี

26 61020026 นายธีรนนท์  แสนพันธุ์

27 61020027 นายลิขิต  เกิดโภคา

28 61020028 นายพลพัชร  โยธาคนธ์

29 61020029 นายพงษ์ดนัย  ภักด์ิวิสัย

30 61020030 นายนายเกียรติศักด์ิ  สมาคม

31 61020031 นายสมชาย  แซ่ล้ี

32 61020032 นายจีระพันธ์  รัตนพงษ์

33 61020033 นายนิรุติ  พลสมัคร

34 61020034 นายพศวัตร  ฉัตรจุฬานนท์

35 61020035 นายชัยพร  พานทอง

36 61020036 นายนิธิภัทร  เดชเกตุ

37 61020037 นายวิศิษย์ศักด์ิ  รัตนสุนทร

38 61020038 นายธัชพงศ์  บุญบูรา

39 61020039 นายปิยะพงษ์  ค่าแสน

40 61020040 ว่าที  ร.ตปัญญาพล  พูลสุข

41 61020041 นายธนบัตร  ค่าสิงห์

42 61020042 นายสุทัศน์  ศรีทับทิม

43 61020043 นายโชติวุฒิ  อุยข่า

44 61020044 นายพิสิษฐ์  พรมเนตร

45 61020045 ว่าที  ร.ต.รังสรรค์  ทะริยะ

46 61020046 นายวิเชียร  ปูค่่า

47 61020047 นายไกร  เครือเตียว

48 61020048 นายบุฆอรี  มะมิง
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49 61020049 นายเจษฎา  พานิช

50 61020050 ว่าที ร.ต.พันธ์วริศ  โชติทรัพย์จรูป

51 61020051 นายธีรพงษ์  ขอสุข

52 61020052 นายฐนพงศ์  เจริญสกุลชัยพร

53 61020053 นายจักรพันธุ ์ เปีย่มทองค่า

54 61020054 นายอิสรา  วันชา

55 61020055 นายนนทวัฒน์  โกการัตน์

56 61020056 นายทินวันฒน์  สุวอ

57 61020057 นายไตรภพ  เรือนฟ้างาม

58 61020058 นายณัฐพล พรหมพินิจ  ณัฐพล พรหมพินิจ

59 61020059 นายมณฑล  เรืองจรูญ

60 61020060 นายพรศักด์ิ  เพ็ชรนรินทร์

61 61020061 นายวิทย์ธาัช  กุลเพชรจิตรา

62 61020062 นายทิพากร  ทองพันจา

63 61020063 นายอนุกูล  อักษรสม

64 61020064 นายภูริภัส  ทองทุ่งโปร่ง

65 61020065 นายสมชาย  สง่าบ้านโคก

66 61020066 นายธีระพงศ์  สุค่าจันทร์

67 61020067 นายเกรียงไกร  ค่าปัญญา

68 61020068 นายจตุรงค์  สุขโกษา

69 61020069 นายยศกลินทร์  แก้วเกิด

70 61020070 นายปริญญา  โสดานิล

71 61020071 นายภาษิวัตร  บุญน้อย

72 61020072 นายบัณฑูร  ติยะบุตร
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73 61020073 นายมนตรี  บุญธรรม

74 61020074 นายอัสซานัย  เดชสัวสด์ิ

75 61020075 นายบุญเลิศ  รัตนธานี

76 61020076 นายอมร  ไชยจ่า

77 61020077 นายกิตติธัช  ศรีสังข์

78 61020078 นายอัศวิน  อินทร์ขุน

79 61020079 นายธวัชชัย  กันหาทุย

80 61020080 นายเมตตา  มูลละ

81 61020081 นายศรายุทธ  โบราณประสิทธิ์

82 61020082 ว่าที ร้อยตรีณัฐพล  อุดมแก้ว

83 61020083 นายวุฒิชัย  สุขเอม

84 61020084 นายชโนดม  กาศวิราช

85 61020085 นายจิรายุทธ  ขุนกอง

86 61020086 นายปณิธาน  ตรีรส

87 61020087 นายสุรสิงห์  เพชบุรี

88 61020088 นายศุภวิชญ์  บุญติด

89 61020089 นายอัคคภพ  ทยานศิลป์

90 61020090 นายสุระวิทย์  วงศ์ใหญ่

91 61020091 นายจีรวัฒน์  เกิดมี

92 61020092 นายอภิทุน  เนตรประจักษ์

93 61020093 นายภาณุรักษ์  ค่าศรี

94 61020094 นายรังสรรค์  พรมสุข

95 61020095 นายนวัต  อุบลค่า

96 61020096 นายวสันต์  หล้าค่า
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97 61020097 นายสัญญา  บุญหล้า

98 61020098 นายเจษฎา  ทองแก้ว

99 61020099 นายชัยรัตน์  บุง่แก้ว

100 61020100 นายกานต์พิพัฒ  ฦาชา

101 61020101 นายจตุรภุช  เปรมทา

102 61020102 นายทรงฉัตร  ถาวร

103 61020103 นายสมิงชัย  ภูสกุล

104 61020105 นายวันเผด็จ  ธิบูรณ์บุญ

105 61020106 ว่าที ร้อยตรีธัญเทพ  เบญจมิตร

106 61020107 นายสกลชัย  ยิกุสังข์

107 61020108 นายอภิสิทธิ ์ วันธุมา

108 61020109 นายโกศัลย์  สืบหงษ์

109 61020110 นายกิตตวัฒน์  จันทรประทักษ์

110 61020111 นายรักวารินทร์  สิงห์ละคร

111 61020112 นายกฤตเมธ  ราวะรินทร์

112 61020113 นายวัชราวุธ  เครืออินทร์

113 61020114 นายธนากร  บุญชูวงศ์

114 61020115 นายก่าพล  แก้วเอี ยม

115 61020116 นายพิทวัส  ม่วงรอง

116 61020117 นายเกริก  วิรัตินันท์

117 61020118 นายนิธิกร  แก้วระวัง

118 61020119 นายวฤทธิ ์ ชูกระช้ัน

119 61020120 นายอดิเรก  รักนะ

120 61020121 นายสุชาติ  สังแท่น
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121 61020122 นายพงศ์พล  อ่านาเลียง

122 61020123 นายทองพัน  พรมกสิกร

123 61020124 นายสุวิท  วงค์ค่าชาว

124 61020125 นายสิริวัฒ  วัมนสินธุ์

125 61020126 นายณัฐวัฒน์  เฮงเส็ง

126 61020127 นายปิยะพงศ์  มุขรัษฎา

127 61020128 นายขจรพงศ์  เฉลิมวัฒน์

128 61020129 นายอมรเทพ  สุนทรา

129 61020130 นายชยพล  สุวรรณพันธ์

130 61020131 นายกรณพัฒน์  พุง่สิน

131 61020132 นายพรสวรรค์  พรมรัง

132 61020133 นายวีระพงษ์  ยะวังพล

133 61020134 นายอดิเรก  อินทะนะนก

134 61020135 นายชัยยุทธ  ปุย้มนต์

135 61020136 นายธีรยุทธ  ธิติเกษมกุล

136 61020137 นายบริวัตร  ทิพย์คูนอก

137 61020138 นายสถาพร  วิลัยรส

138 61020139 นายธวัชชัย  ไทยกูล

139 61020140 ส.อ.ชัยวัฒน์  นันทรักษ์

140 61020141 นายอนุชิต  ศรีโสภา

141 61020142 นายธนาภัทร  ชะอุ่มศรี

142 61020143 นายธงชัย  บัวสา

143 61020144 นายดิลก  สุขวดี

144 61020145 นายอภิชัจ  แก้วสมศรี
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145 61020146 นายพรชัย  รุ่งนภาวิเชฐ

146 61020147 นายธราเวช  คุปต์กาญจนากุล

147 61020148 นายถนอม  บุญมา

148 61020149 นายประนอม  แย้มหมื นไวย์

149 61020150 นายพิชัย  ศรีทองค่า

150 61020151 นายวิทวัส  ขันทะรักษ์

151 61020152 นายสพลเชษฐ์  เทียนสุวรรณ

152 61020153 นายสยุมพร  ฮะวังจู

153 61020154 นายวสันต์  รุ่งเรือง

154 61020155 นายณัฐสิทธิ ์ ฤกษ์มาก

155 61020156 นายฉัตรชัย  ขุนทอง

156 61020157 นายกิตตินันท์  วัฒนประดิษฐ์

157 61020158 นายวีรยุทธ  ชอบธรรม

158 61020159 นายปภังกร  ก่าลังดี

159 61020160 นายจักรพันธ์  สุทธิธรรม

160 61020161 นายกรวิชญ์  เปลี ยนเดชา

161 61020162 นายอุดร  เทพบุรี

162 61020163 นายยงวิทย์  อินทนนท์

163 61020164 นายชัชชัย  จงดี

164 61020165 นายวารุธ  วัลลา

165 61020166 นายนายวิมล  สุขโพธิญาน

166 61020167 นายณัฐพล  นิยมพงษ์

167 61020168 นายประวิทย์  สาศิริ

168 61020169 นายณัฐพงศ์  บริบูรณ์



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชพี (ดา้นพ่อบ้าน)

169 61020170 นาย่ธรรมรักษ์  กุลเสถียร

170 61020171 นายจักรพงษ์  วงศ์ทรัพย์ทวีสิน

171 61020172 นายสิทธิเดช  ด่ารงวัฒนานนท์

172 61020173 นายประนต  สุขพิทักษ์

173 61020174 นายนายอิลฟาน  อาลีอิสเฮาะ

174 61020175 นายสุภาพ  ลามี

175 61020176 นายสุรัตน์  กาศสกูล

176 61020177 นายฮานาฟีย์  หมันหลิน

177 61020178 นายอนุชิต  เมืองค่า

178 61020179 นายจรัญ  จักค่า

179 61020180 นายเชาวลิตร  ช่วยเลื อม

180 61020181 นายธานี  สายแวว

181 61020182 นายทศพล  เปรมกมล

182 61020183 นายธิติทัศน์  ขจรศิรเวโรจน์

183 61020184 นายศิวดล  แสงสุวรรณ์

184 61020185 นายธัชธรรม์  กลีบสุวรรณ์

185 61020186 นายกรกต  เพชรกุญชร

186 61020187 นายวิทวัส  วงค์สุพรรณ

187 61020188 นายเกรียงไกร  ฮวดจึง

188 61020189 นายรุ่งศักด์ิ  ขจรกลิ น

189 61020190 นายณบวรพจน์  คิดถวิล

190 61020191 นายฉัตรมงคล  ยางสวย

191 61020192 นายกษิณ  พรหมเพศ

192 61020193 นายพัชระ  เมฆรุ่งจรัส



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชพี (ดา้นพ่อบ้าน)

193 61020194 นายจตุภัฑร  สารีกิจ

194 61020195 นายจักรพันธ์  ธิมะสาร

195 61020196 นายอนุชา  โม้หมุน

196 61020197 นายณัฐภัธ  บิลยะพันธ์

197 61020198 นายภรัณยู  ศรีสังวาลย์

198 61020199 นายชลวัฒน์  อุบลหอม

199 61020200 นายพงษ์สุวรรณ  ไชยยุทธ์

200 61020201 นายสอาด  สุขัง

201 61020202 นายณัฐกาญจน์  ค่าแหง

202 61020203 นายณัฐกาญจน์  ศรีจันทร์

203 61020204 นายชาคริต  รู้ทัน

204 61020205 นายสิทธิพร  รักบ่ารุง

205 61020206 นายวรวุฒิ  ค่าทอง

206 61020207 นายวชิระ  อุปนันท์

207 61020208 นายจักรกฤษณ์  คุ้มเมือง

208 61020209 นายสติพร  จันทร์จงวิจิตร

209 61020210 นายอธิวัฒน์  สิงห์สังข์

210 61020211 นายสุพจน์  คุ้มตัว

211 61020212 นายพุฒิพงษ์  พงษ์ศิริจันทร์

212 61020213 นายอัครเดชา  ค้ิวทวีวิวัฒน์

213 61020214 นายนายอดิศักด์ิ  แจ้งอักษร

214 61020215 นายวรุณ  สวนสีดา

215 61020216 นายทิชชา  วิริยะธรรม

216 61020217 ว่าที  ร.ต.รัตนะ  ถาวรกัลปชัย



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
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หน่วยที ่2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชพี (ดา้นพ่อบ้าน)

217 61020218 นายโกเมศ  แก้วยา

218 61020219 นายชัยรณ  เพชรทองด้วง


