
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61070014 นายชูศักด์ิ  เทพเวที

2 61070116 นายอดิสรณ์  ดวงวิไล

3 61070058 นายณัฐวุฒิ  เคนงาม

4 61070068 นายอนุวัฒน์  หาญเสือเพ็ชร

5 61070119 นายวัชระ  เขียวรัมย์

6 61070031 นายนาวินทร์  แก้วศรีงาม

7 61070083 นายจีระวัฒน์  ฤทธิบ์ ารุง

8 61070108 นายชาญชัย  จันทร์ฝาง

9 61070025 นายจินดา  ทาแก้ว

10 61070076 นายวิสนุกร  ชาญสมร

11 61070107 นายอุดม  ยืนสุข

12 61070046 นายนที  นามวงค์

13 61070056 นายลุกมาน  กูนา

14 61070029 นายจิรายุ  อุ่นทานนท์

15 61070084 นายกิตติศักด์ิ  เนาขุนทด

16 61070071 นายธีระวัฒน์  โกสินทร์

17 61070016 นายกาจบัณฑิต  เงินอินต๊ะ

18 61070065 นายสุรศักด์ิ  เสนอิ่ม

19 61070008 นายสุนันท์  กาญจนธรรมกุล

20 61070098 นายภูริภัสสร์  พันธ์เดช

21 61070122 นายคมกฤช  กิรติกุลสุวัฒน์

22 61070110 นายราเชนทร์  โง่นแก้ว

23 61070111 นายเจษฎา  พิรางรัมย์

24 61070042 นายชาตรี  นครไชย

25 61070047 นายอรรถพล  โคตรโนนกอก

บัญชผู้ีผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัว่ไป

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่7  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
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26 61070019 นายจิรพงษ์  แดนสีแก้ว

27 61070027 นายขุนหาญ  ไชยจ า

28 61070092 นายจักรกฤษณ์  การิสุข

29 61070041 นายประเสริฐ  ใจดีแกล้วกล้า

30 61070121 นายสุรเชษฐ์  สุรียรัตนวณิชย์

31 61070097 นายธีรพงศ์  วงษาเนาว์

32 61070001 ว่าท่ี ร.ต.พิเชษฐ์พงศ์  ปลัดรักษา

33 61070117 นายพงศ์ธร  ทับโพธิ์

34 61070054 นายอภิสิทธิ ์ ศรีโพธิม์า

35 61070099 นายสาโรจน์  เหล่ามาลา

36 61070035 นายมนัสชัย  ศรีพันธุลึ์ก

37 61070011 นายมารุต  หนูชูสุข

38 61070039 นายชัชวาลย์  บ่อนิล

39 61070022 นายนัฐพล  มหาไม้

40 61070036 นายทศพล  พิรารัตน์

41 61070078 นายธวัช  พาธะขัน

42 61070101 นายพีระวัฒน์  วรรณสระคู

43 61070059 นายชัยดัน  หลงตา

44 61070015 นายพชร  เงินอินต๊ะ

45 61070104 นายณัฐพงษ์  อต ามา

46 61070074 นายจักรพันธ์  พันธุแ์สน

47 61070081 นายกิตติ  พุม่บุตสุทน

48 61070088 นายพรภิรมย์  พรหมแก้ว

49 61070043 นายอาทร  รวบยอด

50 61070013 นายรักชาติ  โพธิห์ิรัญ
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51 61070004 นายจรัญ  ค าแหง

52 61070040 นายณัฐภัทร  นามวงศ์พรหม

53 61070017 นายกรกต  เรือนทอง

หมายเหต ุ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ล าดบัที ่1 - 22 รายงานตวัเพ่ือบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนักงานราชการทัว่ไป

วันที ่12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (พินิจ 1) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งวันที ่18 ธันวาคม 2560


