
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ

หน่วยที ่1  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชี

1 61010001 นางสาวจารุวรรณ  พิมพะนิตย์

2 61010002 นางสาววรารัตน์  รินปัญโย

3 61010006 นางสาวฤทัย  วงค์ตาผา

4 61010007 นายชาคริต  ขันคูณ

5 61010009 นางสาวนฤมล  ผลฟักแฟง

6 61010010 นางสาวนภาพร  ศิริวบิูลโชติ

7 61010011 นางสาวนฤพัทธ ์ ทับมณี

8 61010015 นางสาววนรรษนันท์  จิรธรรมกูล

9 61010018 นางสาวกาญนิภา  ขาวกอด

10 61010019 นางสาวพรรณวภิา  ชุลีพรประเสริฐ

11 61010021 นางสาวนิยาภา  วรดี

12 61010024 นางสาวชามาณัฏฐ์  แก้วแบน

13 61010025 นางสาวปิยวรรณ  พันธมี

14 61010032 นางสาวอรรุจี  โกไศยกานนท์

15 61010033 นางสาวชโรบล  อินสม

16 61010035 นางสาวฤทัยชนก  ปลอดภยั

17 61010040 นางสาวณัฐณิชาช์  เอื้อเฟื้อสุข

18 61010044 นางสาวภคัพัชญ์  มุสิกสิริจิรกุล

19 61010051 นางสาวกรวกิาร์  ภมูิยิง่

20 61010059 นางสาวสุภาภรณ์  กุลบุญญา

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมนิควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดว้ยวิธีกำรสอบขอ้เขยีน

และไดเ้ขำ้รบักำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดว้ยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์

ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน กระทรวงยุตธิรรม

(เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2561)
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21 61010063 นางสาวศลันญ์ภทัร  สนโต

22 61010065 นางสาวภาริณี  กะหละหมัด

23 61010068 นางนงค์นุช  รัตนสกล

24 61010073 นางสาวนวพร  ล าแพน

25 61010078 นางสาวยุรีรัตน์  แก้วกิจ

26 61010079 นางสาวนัชริน  อินตาค า

27 61010085 นางสาวปรารถนา  สิงห์สา

28 61010087 นางสาวอรวรรณ  วงษ์สุวรรณ

29 61010091 นางสาวเมธนิี  เอกนัย

30 61010096 นางสาวศิรินยา  พาชีเชาว์

31 61010101 นางสาววารินทร์  ปราโมทย์

32 61010109 นางสาวเบญจมาศ  ใบไกร

33 61010110 นางสาวเบญจวรรณ  ใบไกร

34 61010111 นางสาวนิทยา  หงษ์สนิท

35 61010112 นางสาวสุทธญาณ์  สืบสายดี

36 61010114 นางสาวเปรมนิกา  อภรัิตน์มนตรี

37 61010117 นางสาวจัสมิน  ปูหยัง

38 61010118 นายภทัรพล  ใจมินทร์

39 61010123 นางสาวกาญจนา  บุญรังษี

40 61010125 นางสาวสิรินุช  กุดแถลง

41 61010133 นางสาวนุศรา  ณวงศ์ดวง
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42 61010136 นางสาวเพ็ชรรัตน์  นพวจิิตร์

43 61010146 นางสาวจิราวลัย์  สามะหาดไทย

44 61010148 นางสาวจิรัชดา  อินทโชติ

45 61010151 นางสาวธรีาภรณ์  กันพา

46 61010160 นางสาวชลธชิา  สะมันนับ

47 61010161 นางสาววยิะดา  บริบูรณ์

48 61010170 นางสาววาริณี  เตียงแก้ว

49 61010172 นางสาวเบญจวรรณ  สุรสิทธิสิ์น

50 61010175 นางสาวธดิารัตน์  แมรอ

51 61010176 นางสาวเจนจิรา  โสรส

52 61010177 นางสาวกนกอร  หวงักูล


