
ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ

1 62130001 นางสาวนุชรดี  มีศีล

2 62130002 นางสาวนภาพร  แสวงทรัพย์

3 62130003 นางสาวเบญจรัตน์  ทองใบ

4 62130004 นางสาวบุษยมาศ  บ่ายเมือง

5 62130005 นางสาวนันท์นภัส  ค าใส

6 62130006 นางสาวศรินทิพย์  เหล็กสูงเนิน

7 62130007 นางสาวยุพเรศ  วงศ์เกย

8 62130008 นายธนกฤต  จตุศาสตร์

9 62130009 นางสาวสุทธิดา  เมืองพระฝาง

10 62130010 นางสาวปัทมา  เพ็ชรสุข

11 62130011 นางสาวปรียา  ผันผาย

12 62130012 นางสาวสุดธิดา  เสพย์ธรรม

13 62130013 นางสาวสุทธิสา  โพธิน์ิล

14 62130014 นางสาวนันทิญา  อินทุวัน

15 62130015 นางสาวกาญจนา  รัตนะวัน

16 62130016 นางสาวสิวัยยา  นิ่มสกุล

17 62130017 นางสาวศศิกานต์  ศิริมา

18 62130018 นางสาวค าใส  สายศรี

19 62130019 นางสาวสุรภา  ฉิมพาลี

20 62130020 นางสาวพรพิมล  มณีนวล

21 62130021 นางสาวพจนาถ  ไพบูลย์

22 62130022 นางสาวกรรณิการ์  สาวิมาตย์

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 ดว้ยวิธีกำรสอบขอ้เขยีน

ในกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน

(เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน ลงวันที ่26 กันยำยน 2562)

สนำมสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน

หน่วยที ่3  ต ำแหน่งนักจิตวิทยำ
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23 62130023 นายธนภูมิ  ก้อนด้วง

24 62130024 นายธนกร  ศุขผล

25 62130025 นางสาวเยาวลักษณ์  สิงหาวงค์

26 62130026 นายญาณพจน์  บัวอุไร

27 62130027 นางสาวกัญญปภา  พงษ์เกษ

28 62130028 นางสาวจิรพร  กาหลง

29 62130029 นายชาญนภัส  อ านาจประชา

30 62130030 นางสาวรุจา  เชตุเหมือน

31 62130031 นางสาวพิชญาภา  ทิพย์พิมพ์วงศ์

32 62130032 นางสาวอ าภา  พัดทาป

33 62130033 นายอามีน  บินสุหลง

34 62130034 นางสาวกัลยาณี  ธนานนท์

35 62130035 นางสาวนาถชนิกา  อาทะวิมล

36 62130036 นางสาวสยุมพร  ภูส่มัน

37 62130037 นายชาตรี  อาจภักดี

38 62130038 นางสาวมินตรา  มีมูซอ

39 62130039 นายสมยศ  วุฒิชิรากรณ์

40 62130040 นางสาวพีรนุช  พิชิตพันธ์พงศ์

41 62130041 นางสาวธนัชนันท์  สกุลนิมิตร

42 62130042 นายพิทักษ์  ไชยศร

43 62130043 นางสาวธัญสรวี  หงสกุลสมรัตน์

44 62130044 นางสาวญาดา  สายตรง
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45 62130045 นางสาวเบญจมาพร  เบอร์ไธสง

46 62130046 นางสาวชนันดา  เทาสันเทียะ

47 62130047 นางสาวจารุพร  ศรีวัน

48 62130048 นางสาวณัฐธันยา  โชติสุทธิ์

49 62130049 นางสาวสุนิสา  วังสมบัติ

50 62130050 นางสาววทันยา  อุนตระกูล

51 62130051 นางสาวชนนิการต์  ทองขันนาค

52 62130052 นายรัชชานนท์  ทัพผ้ึง

53 62130053 นายทวีชัย  ค าเพ็ญ

54 62130054 นางสาวนฤมล   อารินทร์

55 62130055 ว่าทีร้่อยตรีปริพัตร  เรืองเนตร

56 62130056 นายพลวัต  พิมโพนทอง

57 62130057 นายพงศกร  เฮงวิวัฒนชัย

58 62130058 นางสาวนิธิตา  โพธิคม

59 62130059 นางสาวสริดา  นิลพัฒน์

60 62130060 นางสาวกัญญารัตน์  ศิริผล

61 62130061 นางสาวพรสินี  สีนา

62 62130062 นางสาวสุรางคณา  สุขประดิษฐ

63 62130063 นายชลากร  ชัยราช

64 62130064 นางสาวปัทมพร  กันทวี

65 62130065 นางสาวรุ่งอรุณ  อินโต

66 62130066 นางสาวอัจฉรา  อินเล็ก
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67 62130067 นายณัฐวุฒิ  กะแก้ว

68 62130068 นางสาวสลิลทิพย์  พรหมบุตร

69 62130069 นางสาวหทัยกานต์  เต็มไป

70 62130070 นายอธิป  มีชะนะ

71 62130071 นางสาวชนิกานต์  พาลเสือ

72 62130072 นายฤทธิชัย  สมไพบูลย์

73 62130073 นางสาวอันธิกา  ทองหนู

74 62130074 นางสาวฐิตินันท์  โพธิสู์ง

75 62130075 นางสาวพิจิตรา  เทพวงษ์

76 62130076 นางสาวสุพัดดา  สุดาค า

77 62130077 นางสาวรุจิรา  จาริยะ

78 62130078 นางสาวสรวงฤทัย  รุ่งแสง

79 62130079 นางสาวสไบทิพย์  ดอนประทุม

80 62130080 นางสาวศศิธร  พุม่เล็ก

81 62130081 นางสาวพรสวรรค์  ศิริจ าปา

82 62130082 นางสาวกวิสราพร  พงศ์รดาทิพ

83 62130083 นางสาวระวีวรรณ  จันทร์เขียว

84 62130084 นางสาวสิริกัลยา  เหล่าชัย

85 62130085 นางสาวจริยา  ทบสน


