
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 61060001 นางสาวเพ็ญแสง  จันทวี

2 61060002 นางสาวบุหงา  พึง่ธรรม

3 61060003 นางสาวจิราภรณ์  เครือวงค์

4 61060004 นายอภิสิทธิ ์ รุ่งทอง

5 61060005 นางสาวณัฐธิดา  วัฒนประดิษฐ

6 61060006 นางสาวจุฑามาศ  คะโลรัมย์

7 61060007 นายสุรศักด์ิ  จันทาคีรี

8 61060008 นางสาวอัจฉรา  เพ็ชรพลอย

9 61060009 นางวิจิตรา  โสมาลีย์

10 61060010 นางสาวช่อทิพย์  ส าราญกิจ

11 61060011 นางสาววัชรีญา  พาละไล

12 61060012 นางสาวสุมิตรา  นันทะวัง

13 61060013 นางสาวศิริรัตน์  สุดสวาสด์ิ

14 61060014 นางสาวอัชฎา  อาจสัญจร

15 61060015 นางสาวชัยภรณ์  ไชยสิทธิ์

16 61060016 นายณัฐวุฒิ  ฉัตรทอง

17 61060017 นางสาวกนกนาท  นาทวรทัต

18 61060018 นางสาวไรวดา  ร่วมจิตร

19 61060019 นางปนิตา  อัครบุญพาท า

20 61060020 นางสาวอุไรรักษ์  สุดาชม

21 61060021 นางสาวจีรภัทร  ชนะสิทธิ์

22 61060022 นางสาวชลิตา  ค้ าจุน

23 61060023 นางสาวศิริพร  พึง่วงษ์

24 61060024 นางสาวกิ่งเทียน  โล่ศิริกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

25 61060025 นางสาววรารัตร  จันทร์ดี

26 61060026 นายณรงค์ฤทธิ ์ ทองอุทุม

27 61060027 นางสาวจินตนา  สุหงษา

28 61060028 นายณฐวัฒน์  มโหฬาร

29 61060029 นางสาวกวินนาถ  บ ารุงเมือง

30 61060030 นางสาวอรปรียา  กอบสันเทียะ

31 61060031 นางสาวกัลยา  เฟือ่งประสบ

32 61060032 นางสาวเจริญขวัญ  กกฝ้าย

33 61060033 นางสาวสุดารัตน์  ภูบ่ าเพ็ญ

34 61060034 นางสาวรัศมี  วันสูงเนิน

35 61060035 นายชูชาติ  ธาตุอินจันทร์

36 61060036 นางสาววรรณพร  ศรีนภา

37 61060037 นางสาววิลัยรัก  บัวระภา

38 61060038 นางสาวขนิษฐา  อิสโร

39 61060039 นางสาวณัฐพร  บุญมา

40 61060040 นางสาวขวัญชนก  เล่อกา

41 61060041 นางสาวกฤติญา  ภูนาสอน

42 61060042 นางสาวกันยารัตน์  อุ๊ดหมอ

43 61060043 นางสาวณัฐพัชร์  ศัทโธ

44 61060044 นางสาวพิริยา  เทพหินลัพ

45 61060045 นางสาวอริสา  สมานลักษณ์

46 61060046 นายสามารถ  บุญวิถี

47 61060047 นางสาวกนกอร  ไชยจ า

48 61060048 นางสาวสมฤทัย  ดวงสวัสด์ิ



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

49 61060049 นางสาวจินตหรา  มาซิว

50 61060050 นางสาวเพ็ญนภา  กฤชทองค า

51 61060051 นางสาวกวิสรา  อะวะดี

52 61060052 นางจินดารัตน์  กุศลธรรมรัตน์

53 61060053 นางสาวพรรณทิพา  ฟ้าร่วมปัญญา

54 61060054 นางสาวธณสร  รัตนะ

55 61060055 นางสาวกนกวรรณ  ราชานาค

56 61060056 นางสาวสุพัตรา  รอดคงไร

57 61060057 นางสาวภาสินี  เพชรจรัส

58 61060058 นางสาวพรพิมล  พงษ์โสภณ

59 61060059 นางสาวอัมพิกา  ผันประเสริฐ

60 61060060 นางสาวมนต์สุรีย์  บัวบาน

61 61060061 นางสาวเจนจิรา  หลอดแก้ว

62 61060062 ว่าร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  ทองแตง

63 61060063 นางสาวศิริพรรณ  ทองแตง

64 61060064 นางสาวเจนจิรา  สุรินทะ

65 61060065 นายนันท์นภัส  สานู

66 61060066 นางสาวสุภาภรณ์  พิมอักษร

67 61060067 นางสาวสุวิมล  เทียนงาม

68 61060068 นางสาวสิรินทรา  แสงศรีเนตร

69 61060069 นางสาวผกาวรรณ  คงนาค

70 61060070 นางสาวจิดาภา  จันทร์กระจ่าง

71 61060071 นางสาวฤชวี  คงสมชีพ

72 61060072 นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสะอาด



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

73 61060073 นางสาวธัญลักษณ์  แทนนรินทร์

74 61060074 นายพรชัย  บุญบุตร

75 61060075 นางสาวเพ็ญประภา  พรมสุข

76 61060076 นางสาวนพรัตน์  ศีลาฆะ

77 61060077 นางสาวเยาวลักษณ์  เขื่อนแก้ว

78 61060078 นางสาวชนิกุล  สายหม่อน

79 61060079 นางสาวเกตสุดา  เพ็ชรนรินทร์

80 61060080 นางสาวพรพิมล  จงรักษ์

81 61060081 นางสาวณับชานันท์  ชุ่มเพ็งพันธุ์

82 61060082 นางสาวพันนิดา  หนูขวัญ

83 61060083 นางสาวปภาวรินทร์  คล้ายกรุต

84 61060084 นางสาวรดา  มาลีทิพย์วรรณ

85 61060085 นางสาวเกตุมณี  วงษ์แก้ว

86 61060086 นางสาวชนกานต์  สุขสุนัย

87 61060087 นางสาวอ าพร  สิมณี

88 61060088 นางสาวกวินทรา  เทพค ามี

89 61060089 นางสาวณัฏฐณิชา  สุภาพบุรษ

90 61060090 นายณัฐนนท์  ราชสิทธิ์

91 61060091 นางสาวรัชนี  สีทา

92 61060092 นายสมเกียรติ  สุขคะสมบัติ

93 61060093 นางสาววิมลศิริ  สังข์ทอง

94 61060094 นางสาวจิราวรรณ  เหงกระโทก

95 61060095 นางสาวปรียาพร  ทองอินทร์

96 61060096 นางสาวบุษบา  รอดคล้ า



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

97 61060097 นางสาวชนาภัทร  ปล้ืมสุทธิ์

98 61060098 นางสาวศลิษา  บุญน้อย

99 61060099 นางสาวปวีณา  อุ้ยสวัสด์ิ

100 61060100 นางสาวจิรารัตน์  ศิริเลิศ

101 61060101 นางสาวกัลยานี  ณ ชาตรี

102 61060102 นางสาวสุนันทา  สุขอ าไพ

103 61060103 นางสาวนิภาทิพย์  หนูช่วย

104 61060104 นางสาวทิพานันท์  พลตาล

105 61060105 นางสาวทิพเกสร  มากอารีกุล

106 61060106 นางสาวธัญกมณ  ลายภูษา

107 61060107 นางสาวอริญรดา  หอมขุนทด

108 61060108 นางสาววาทินี  ภูวรัตนกุล

109 61060109 นางสาวอังคณา  หยูทอง

110 61060110 นางสาววลัยรัตน์  หัตถสาร

111 61060111 นายนพกร  แป้นสมบูรณ์

112 61060112 นางสาวจารุนันท์  เครือผือ

113 61060113 นางสาวนัฐกานต์  ศูนย์ส าโรง

114 61060114 นางสาวณญาดา  อินทชาติ

115 61060115 นางสาวสุวินตรา  คงเส้ง

116 61060116 นางสาวสิรินาถ  นามธรรม

117 61060117 นางสาวธาริณี  ศรีอนงค์

118 61060118 นางสาวพรทิพย์  แพพิพัฒน์

119 61060119 นายฉัตรฏรากร  เพชรมาก

120 61060120 นางสาวสมฤทัย  ศิริพันธ์



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

121 61060121 นางสาวพิศชนก  ปรีพัฒน์

122 61060122 นางสาวปราวีณา  เหล่าลือชา

123 61060123 นางสาวสุพรรณี  จันทร์ต้ัง

124 61060124 นางสาวอชิรญา  พิมมงละ

125 61060125 นางสาวกัญจน์กมล  จิตราภิรมย์

126 61060126 นางสาวธิษตยา  เห็มภาค

127 61060127 นายธีระพงษ์  เฮ้าชัยภูมิ

128 61060128 นายปรัชญา  อิ่มปัญญา

129 61060129 นางสาวอมรรัตน์  สุขคง

130 61060130 นางสาวทิพย์วัลย์  พันธ์คล้า

131 61060131 นายณัฐวัตร  ทองใหม่

132 61060132 นางสาวศุภลักษณ์  นนทพุทธ

133 61060133 นางสาวสุมาลี  อนุอันต์

134 61060134 นางสาวศยามล  เอียดวารี

135 61060135 นางสาวนพรัตน์  สุกใส

136 61060136 นางสาวธิดา  ธรรมสุวรรณ

137 61060137 นางสาวธนพร  ภูแสงศรี

138 61060138 นางสาวสายใจ  ฉัตรพิพัฒนพงศ์

139 61060139 นางสาวอภิญญา  โสมวงค์

140 61060140 นางสาวธันยพร  ดาวงษา

141 61060141 นางสาวสาวิตรี  เสวกวิหารี

142 61060142 นางสาวเบญจวรรณ  มีทอง

143 61060143 นางสาวศุภรดา  สมนามี

144 61060144 นางสาวสุภาพร  วงศ์แก้ว



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

145 61060145 นางสาวสุรีรัตน์  วงค์อ่วน

146 61060146 นางสาวอรภิมุกศ์ิ  พูลสวัสด์ิ

147 61060147 นางสาวธาราทิพย์  เงางาม

148 61060148 นางสาวสารีมะ  ดาราแม

149 61060149 นางสาวกุลศยา  พรมทอง

150 61060150 นางสาวพัทธนันท์  อยู่คง

151 61060151 นางสาวจิรภัทร  แจ้งจิตร

152 61060152 นางสาวศรัญญา  อุตะมาร

153 61060153 นางสาวอาภรณ์  สามเพ็ชรเจริญ

154 61060154 นางสาวจิราพร  เจียมแพ

155 61060155 นางสาวกิตติยา  คงสัมฤทธิ์

156 61060156 นายวิรัช  วงษ์แก้ว

157 61060157 นางสาวธนภรณ์  วงษ์เนตร

158 61060158 นายนพดล  ด ารงธรรม

159 61060159 นางสาวจุฑามาศ  เขียวน้อย

160 61060160 นางสาวพัชรี  อินทร์จันทร์

161 61060161 นางสาวรวิภา  อินโต

162 61060162 นางสาวอมิตตา  หิงสูงเนิน

163 61060163 นางสาวสุริพร  บุญมาเลิศ

164 61060164 นางสาวสิภาลักษณ์  วสุอัครภิรมย์

165 61060165 นางสาวอนุสรา  สุวรรณรอด

166 61060166 นางสาวกัลยา  บ้านยาง

167 61060167 นางจันทิมา  ก าจัด

168 61060168 นางสาวศิริรักษ์  กิจจาโรจน์



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 ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

169 61060169 นางสาวธัญญรัตน์  เพ็ชรล้อมทอง

170 61060170 นางสาวกุหลาบ  เตชะแก้ว

171 61060171 นางสาวภัทรานิษฐ์  โนนสูงเนิน

172 61060172 นางสาวณัฐฏกาญจน์ดา  แก้วศรี

173 61060173 นางสาวนิโลบล  ไชยช่อฟ้า

174 61060174 นางสาวสรัลดา  พลนุรักษ์

175 61060175 นายณัชชนล  ศุกร์สิริ

176 61060176 นางสาวพรทิพย์  พร้าเพรียง

177 61060177 นางสาวสุพัตรา  ลือนาม

178 61060178 นางสาววรนัฎ  เจียมสายวงศ์

179 61060179 นางปทิตตา  ผาจันดา

180 61060180 นายนพรัตน์  หน่อค า

181 61060181 นายรักษิต  สุขโต

182 61060182 นางสาวธนิฐตา  นิรากรณ์

183 61060183 นางสาวนิภาพร  ไม้กร่าง

184 61060184 นายสมทรัพย์  บุญประจ า

185 61060185 นางสาวอุษณีย์  ทองเพิม่

186 61060186 นางสาวพรพรรณ  ค าหอมกุล

187 61060187 นางภัทรวดี  แสวงผล

188 61060188 นางสาวทัชรวรา  พิมพ์ทอง

189 61060189 นางสาวสุพัตรา  พันธุพ์ุม่

190 61060190 นางสาวอุดมพร  ละครพล

191 61060191 นางสาวจุฬาลักษณ์  ชาตรี

192 61060192 นางสาวจิดาภา  วันทอง



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
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(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยที ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

193 61060193 นางสาวภาสินี  วันทอง

194 61060194 นางสาวกมลวรรณ  กองโรงธรรม

195 61060195 นางสาวกุลวริยา  กุศลพรสร้าง

196 61060196 นางสาวปิยะดา  คลังจันทร์

197 61060197 นางสาวสุทธิลักษณ์  หมอป่า

198 61060198 นางสาวกัญญาภัค  แก้วเสรี

199 61060199 นางสาวพรปวีณ์  ค าศรี

200 61060200 นางสาวพิชญาภร  เกิดทอง

201 61060201 นางสาวสิรินดา  นาคสุพรรณ์

202 61060202 นางสาวสุนิศา  เมฆขุนทด

203 61060203 นายกัณฑ์อเนก  กีรติโชติ

204 61060204 นางสาววนิดา  มาลาสาย

205 61060205 นางสาวอรุณรัตน์  บุตรดี

206 61060206 นายธนวิชญ์  เอกตาแสง

207 61060207 นางสาวอุทุมพร  ทองเหล่ือม

208 61060208 นางสาวศิราภา  อินทรพานิชย์

209 61060209 นางสาวปริศนา  อนุกูลญาติ

210 61060210 นางสาวพฤกษชาติ  ลาภจิตร

211 61060211 นางสาวอาภาศิริ  ทับสุลิ

212 61060212 นางสาวสุลาวัลย์  ช้างเผือก

213 61060213 นางสาววิรินทร์ญา  จันทร์ด้วง

214 61060214 นางสาวไรวินท์  เนืองศิลป์

215 61060215 นางสายทิพย์  ข่ายกา

216 61060216 นางสาวสรัญญา  พิทักษา



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
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หน่วยที ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

217 61060217 นายชินณภัทร  ทองตาล่วง

218 61060218 นางสาวลีนา  โคพะลัง

219 61060219 นางสาวเบญจวรรณ  ค าจันทร์

220 61060220 นางสาวเมทินี  สุทธิธรรม

221 61060221 นายสากล  ภูอ่าวรณ์

222 61060222 นางสาวยุพาวรรณ  ม่วงแดง

223 61060223 นางสาวปรภัสสร  มีมาก

224 61060224 นางรุ่งนภา  วงษ์ไกร

225 61060225 นางสาวสุภาภรณ์  สุนทรารักษ์

226 61060226 นางสาวเมตตา  เวชพันธ์

227 61060227 นางสาวสุรีรักษ์  ดงภูยาว

228 61060228 นายพิเชษฐ์  จงจอหอ

229 61060229 นางสาวสิริมน  ก าแหงส่อง

230 61060230 นายอนุวัต  ราชสมบัติ

231 61060231 นางสาวหัสยา  มาตะลาน

232 61060232 นางสาวปิยมาศ  ละมูลน้อย

233 61060233 นางสาวจิราภรณ์  สุขสาร

234 61060234 นางสาวพลอยไพลิน  สีปากดี

235 61060235 นางสาวณัฐิกา  แก่นเมือง

236 61060236 นางสาวสุพรรณทิพย์  สุกใส

237 61060237 นางสาวดวงดาว  แก่นยิ่ง

238 61060238 นางสาวอภิญญา  ปิน่แก้วน้อย

239 61060239 นางสาวกชกร  อุณาภาค

240 61060240 นางสาวสุธิดา  อินทร์โสม



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
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หน่วยที ่6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

241 61060241 นางสาวนริศรา  กิตติ

242 61060242 นางสาวกาณฑปภา  ตันพานิช

243 61060243 นางสาวนงค์นิจ  พิมพะนิตย์

244 61060244 นางสาวธิดาพร  กุลศรี

245 61060245 นางสาวแพร์  พรหมหันต์

246 61060246 นางสาวธันย์ชนก  บัวสมบูรณ์

247 61060247 นางสาววิภา  จันทร์สอน

248 61060248 นางวิภาวี  วัฒนตรานนท์

249 61060249 นางสาวอริสรา  ปงลังกา

250 61060250 นางสาวอนงนาฎ  คงกุล

251 61060251 นางสาวจุฑารัตน์  เพ็ชร์ดี

252 61060252 นางสาวชลิตตา  หวัน่หวาน


