
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 61010001 นางสาวอัญชสาศ์  มะลิโช

2 61010002 นายพีรพัฒน์  ส่ือสุวรรณธนา

3 61010003 นางสาวนิภารัตน์  อุทาลุน

4 61010004 นางสาวอรทัย  ไชยวรรณ์

5 61010005 นางสาวณัฐธนภา  รุ่งเรืองประมง

6 61010006 นายพิสิษฐ์  เจนเวชประเสริฐ

7 61010007 นายอนุตร  หาวิชิต

8 61010008 นายณัฐิวุฒิ  อินทา

9 61010009 นางสาวสุทธิดา  จัตุรัส

10 61010010 นางสาววิไลวรรณ  นวลแป้น

11 61010011 นางสาวประภาพรรณ  ยาลังกา

12 61010012 นางสาวหทัยรัชย์  มีสวัสด์ิ

13 61010013 นางสาวมณีกุล  ศรีเกล่ือน

14 61010014 นางสาวอรอนงค์  เสียมไหม

15 61010015 นางสาวณัฐธิดา  เลิศโชติศักด์ิ

16 61010016 นายวรพจน์  ศิริเมฆา

17 61010017 นางสาวศศิประภา  โยคี

18 61010018 นายรังสฤษฎ์  นางาม

19 61010019 นายเสกสรรค์  ยะถาคาร

20 61010020 นางสาวสุพรรษา  ทัพศิริ

21 61010021 นางสาวมัทวัน  ยังประสิทธิ์

22 61010022 นายพันธุเ์ทพ  เนาวรัตน์

23 61010023 นางสาวสิรามล  ขุนไชย

24 61010024 นายปวเรศ  ทองลอย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขยีน

ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

(เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ลงวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หน่วยงที ่1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
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25 61010025 นายยศกร  นพยนต์เลิศ

26 61010026 นางสาวพรธีรา  ล าเจียกมงคล

27 61010027 นายชนะพล  เจริญสุขโสภณ

28 61010028 นายอริย์ธัช  ทองแก้ว

29 61010029 นายศราวุฒิ  ศรีสมชัย

30 61010030 นางสาวกาญจนา  ยังผล

31 61010031 นางสาวกุหลาบ  ดอนกระสินธุ์

32 61010032 นางสาวจตุพร  นันทพรหม

33 61010033 นายเนรมิต  เหล็กคงสันเทียะ

34 61010034 นายพีระพล  พวงมณี

35 61010035 นางสาวตรีวนิด  ขวัญเมือง

36 61010036 นางสาวศิริประภา  ไพเมือง

37 61010037 นางสาวสิริณัฐ  บัวทอง

38 61010038 นางสาววิมลมาศ  พงษ์สถิตย์

39 61010039 นายนิรันดร์  ทาบึงกาฬ

40 61010040 นายสุทธา  วัติรางกูล

41 61010041 นายรหัท  ออสวัสด์ิ

42 61010042 นางสาวโศรญา  ยังดี

43 61010043 นายสังวาลย์  ปิน่ทอง

44 61010044 นายพิฆเนศ  สมพิพงษ์

45 61010045 นางสาวนันทิญา  พวงหิรัญ

46 61010046 นายเกียรติศักด์ิ  พันธ์โหมด

47 61010047 นางสาวกนกอร  อ่อนธรรม

48 61010048 นายสินพัฒน์  ศรีสุระ
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49 61010049 นายภัทระ  วชิรานันตวัฒน์

50 61010050 นายนิธิศ  ทิพยนุกูล

51 61010051 นายจักรกฤษพล  อินตา

52 61010052 นางสาวจิราภรณ์  เขตกุฎี

53 61010053 นายวีรนาท  ศรีศรัทธา

54 61010054 นายสุธรรม  บุญศรี


