
ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0601001 นาย วรวิทย มาบพันนา

2 0601002 นาง ชไมพร คณะพันธ

3 0601003 นางสาว อารี บุญเรือง

4 0601004 นางสาว กัญญาณัฐ ปลอง

5 0601005 นางสาว กนกพร พิมพศักดิ์

6 0601006 นางสาว รุงทิวา รอดเพชร

7 0601007 นางสาว นนทกร ประเสริฐสังข

8 0601008 นางสาว กัลยา เสียงเลิศ

9 0601009 นางสาว อทิตยา โคตรชมภู

10 0601010 นางสาว น้ําทิพย ตั้งมั่นดี

11 0601011 นาย ณัตธวุฒิ นารีนุช

12 0601012 นางสาว รุงฤดี หีบเเกว

13 0601013 นางสาว อัญธิกา สายอุราช

14 0601014 นาง สุทธิพร ชัยฉลาด

15 0601015 นางสาว วิไลลักษณ ขุนทอง

16 0601016 นางสาว อุทุมพร ไหลอุดี

17 0601017 นางสาว ปยดา ธงศรีนารถ

18 0601018 นางสาว อัจฉรา ใจทิพย

19 0601019 นางสาว อรปรียา โมฆะรัตน

20 0601020 นางสาว กฤตติกา รัตนพุทธคุณ

21 0601021 นางสาว จุฑารัตน นามนิตย

22 0601022 นาง นันทชา มวงศรี

23 0601023 นางสาว ไอรินทร ดิลกพรวิพัฒน

24 0601024 นางสาว สุพัชยา มุขอาษา

25 0601025 นางสาว สุกฤษตรา เถาวประสาท

26 0601026 นางสาว กมลวรรณ แพงคําดี

27 0601027 นางสาว พรชฎา ปานรักษา

28 0601028 นางสาว วงเดือน ลีพฤติ

29 0601029 นางสาว อัฉราภรณ กวนวงศ

30 0601030 นาย อชิระ รุงเรือง

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง พนักงานการเงินและการบัญชี

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

31 0601031 นางสาว สายชล ชูพันธ

32 0601032 นางสาว ธิดารัตน อินทริง

33 0601033 นางสาว จารุพร ภักด์ิวาป

34 0601034 นาย ธนปริน ประวีณานนท

35 0601035 นางสาว เขมวิษา สิทธาพิพัฒ

36 0601036 นางสาว เปลวตะวัน ดวงภักดี

37 0601037 นางสาว เกศินี จันทรเบาะ

38 0601038 นางสาว รัตนาภรณ แสนสี

39 0601039 นางสาว ณีรนุช ออนตาจันทร

40 0601040 นางสาว กัญกร เอี่ยมพร
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0602001 นางสาว จุฑาทิพย นามอุตวงศ

2 0602002 นาย ศรัณยพงษ คําแพง

3 0602003 นางสาว ณัชชา พินจอง

4 0602004 นางสาว ดรุณี พานโน

5 0602005 นาย ธีระพัฒน ชัยเสนา

6 0602006 นางสาว จริยาวดี พลพิทักษ

7 0602007 นางสาว รัชรินธร บุตรกันหา

8 0602008 นางสาว ชฎาพร โพธิ์จาน

9 0602009 นาย อนุวัฒน มั่นคง

10 0602010 นางสาว รสสุพร เหนือศรี

11 0602011 นางสาว เบญจมาศ เลื่อนแกว

12 0602012 นางสาว ปริณา โกพลรัตน

13 0602013 นาย ขวัญชัย ดวงขันเพชร

14 0602014 นาง กัลยกร ดวงจันทร

15 0602015 นาย สุจินดา เชื้อตายา

16 0602016 นาย รังสรรค ศิริวงษขันธ

17 0602017 นางสาว นิภาพร ลีบาง

18 0602018 นางสาว กรรณิการ พิมพาเรือ

19 0602019 นางสาว วนิดา ศรีนาม

20 0602020 วาที่ร.ท. สุริยา โพธิ์สาวัง

21 0602021 นางสาว เขมมิกา สุคงเจริญ

22 0602022 นาย ชาญวิทย เกษสวัสดิ์

23 0602023 นาย วัชรพงศ เอื้อณัทพรชัย

24 0602024 นาย อนันต ไหลหาโคตร

25 0602025 นางสาว วิลาสินี บัวทอง

26 0602026 นางสาว ศรีสุดา แสงกลา

27 0602027 นางสาว ศยาพร ผานสําแดง

28 0602028 นางสาว เพ็ญพิมล มองบุญ

29 0602029 นางสาว ชลพรรษา น้ํานวล

30 0602030 นาย รัฐพงษ ดวงพัง

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง พนักงานพัฒนากองทุนหมูบาน

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

31 0602031 นาย วัธชัย บุญเสนอ

32 0602032 นาง ปญจมา พิมพพงษ

33 0602033 นางสาว พาฝน ชูสังข

34 0602034 นางสาว พรสุดา ทองลอย

35 0602035 นางสาว อัญญารินทร แกววงษา

36 0602036 นาย ธนากร เหงาละคร

37 0602037 นางสาว ขวัญกมล พิมพงษ

38 0602038 นางสาว จุฑามาศ เมืองนาม

39 0602039 นาย เจตพล ภูมิแสน

40 0602040 นางสาว นรากร ตางจงราช

41 0602041 นาย ศุภมิตร อุลูโคตร

42 0602042 นางสาว จารุณี โพธิ์ทิพย

43 0602043 นาย ศิวาวุธ ศรีวรขันธ

44 0602044 นางสาว นันทวัน สมสวัสดิ์

45 0602045 นางสาว รัฐพร นันทะลัย

46 0602046 นาย ธวัชชัย บุตรสุวรรณ

47 0602047 นาย ธนวัฒน ทองสุข

48 0602048 นาย กิตติศักดิ์ ศรีสันต

49 0602049 นาย ประพันธ ชานนท

50 0602050 นางสาว ศศิวิมล เภาพาน

51 0602051 นางสาว ลลิตา อุทาภักดี

52 0602052 นาย สหพล วิเศษศรี

53 0602053 นางสาว นิตยา สมคําศรี

54 0602054 นางสาว เบญจมาศ พลยุทธ

55 0602055 นางสาว จิรานันท ปสวะฤทธิ์

56 0602056 นางสาว กัณฐมณี ชัยประปา

57 0602057 นางสาว วิไลวรรณ สมนึก

58 0602058 นางสาว ชัญญา ชนะดี

59 0602059 นาย นครชัย วิชน

60 0602060 นาง สาวิตรี ทองโสม

61 0602061 นางสาว หทัยชนก โทสวัสดิ์

62 0602062 นางสาว ภัควลัญชญ มหาวัชรโภคิน

63 0602063 นางสาว มินตรา ไชยสะอาด

64 0602064 นาย จักรพรรดิ ศิริประเสริฐ

65 0602065 นาง วัชราภรณ บัวสอาด
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

66 0602066 นางสาว มณีวรรณ ผิวบาง

67 0602067 นาง ทิวารัตน แกนแกว

68 0602068 นาย สุรัตน ปดถาวะโร

69 0602069 นาย ศุภชัย สุธงษา

70 0602070 นางสาว ปานวาด ภิรมยกุล

71 0602071 นางสาว ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์

72 0602072 นาย พินิต บัวทอง

73 0602073 นางสาว นางสาวเพียรพร มาลาอบ

74 0602074 นางสาว นิรามัย มุมวัน

75 0602075 นาย ประสิทธิ์ อรรคราช

76 0602076 นางสาว ภัทราภรณ คํากองแพง

77 0602077 นางสาว ณัฐชนา ไตรยราช

78 0602078 นาย บุษราคัม กําเนิดมะไฟ

79 0602079 นางสาว ศิรภัสสร แกนสิงห

80 0602080 นางสาว วริศรา จันทรเสนา

81 0602081 นาง ศดานันท ถาวิกุล

82 0602082 นาย อุเทน ใจบุญชื่น

83 0602083 นางสาว สิริรัตน ดวงอุปะ

84 0602084 นาย พลจันทร ยวดทอง

85 0602085 นางสาว จิราภรณ สุธรรม

86 0602086 นาย พิชิตชัย นาระคล

87 0602087 นางสาว จินตปาตี ทองธิราช

88 0602088 นางสาว สุภาพร กองขันธ

89 0602089 นางสาว พัทธนันท สุวรรณแสง

90 0602090 นางสาว นิภาพร ทิพโชติ

91 0602091 นาง อรัญญา ภารสําราญ

92 0602092 นาย รุงอรุณ พันลุงตุง

93 0602093 นางสาว เบญจมาศ ศรีนา

94 0602094 นาย เกียรติพันธ ทองสุขอําไพ

95 0602095 นางสาว จันจิรา ชาวดร

96 0602096 นางสาว วิภาภรณ สินลับ

97 0602097 นางสาว สุธิดา ตาลพันธุ

98 0602098 นางสาว เจนจิรา สระจันทร

99 0602099 นางสาว ศิริวิภา กองพล

100 0602100 นางสาว จุฑามาส ไกยราช
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

101 0602101 นางสาว สุดารัตน แคนติ

102 0602102 นางสาว เสาวรส ขําปู

103 0602103 วาที่ ร.ต วรวุฒิ ติยะบุตร

104 0602104 นาย ทิวา อารมณสาวะ

105 0602105 นางสาว สายฝน ดวงลาดหา

106 0602106 นางสาว รัฐภรณ ทองพรหม

107 0602107 นางสาว ปริศรา พรหมวิชัย

108 0602108 นาย พิทักษ มีหมั่น

109 0602109 นาย ธนกฤต นอยบุงคา

110 0602110 นางสาว วราพร ตาดี

111 0602111 นาย ประจักษ ไชยกา

112 0602112 นางสาว ออมสุดา ชัยโย

113 0602113 นาย จิรพนธ บุตรดวง

114 0602114 นางสาว ธิพากร มีบุตร

115 0602115 นางสาว ประณิดา เจกภู

116 0602116 นางสาว เกษร สิงหันต

117 0602117 นางสาว อุทัย เกากระโทก

118 0602118 นางสาว นัทธมน เหมือนสรอย

119 0602119 นางสาว ธนาอร คมหมู

120 0602120 นางสาว สิราวรรณ วรกา

121 0602121 นางสาว เสาวกุล บุญรักษา

122 0602122 นางสาว ณัฐมน ปากดี

123 0602123 นาย นัฐวัฒน สีหอม

124 0602124 นาย กฤชนพัต แพงศรี

125 0602125 นางสาว ทัศณีวัลย แสงนาโก

126 0602126 นางสาว รัชนีกร ไวกลา

127 0602127 นาย ฉัตรชัย คะเนเร็ว

128 0602128 นางสาว สุนารี แดงเทโพธิ์

129 0602129 นางสาว บุษบา โกสิลา

130 0602130 นางสาว สุพัตรา เขตเวียง

131 0602131 นาย เกรียงศักดิ์ บุญเกิด

132 0602132 นางสาว วิภารัตน ไกยะฝาย

133 0602133 นางสาว กนกวรรณ ดานหา

134 0602134 นางสาว พาสินี บัวกุม

135 0602135 นาย ปริญญา จอดนอก
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

136 0602136 นางสาว ประภานิช ปองภักดี

137 0602137 นางสาว สมฤทัย บุญคํามูล

138 0602138 นางสาว ลําใย อําภวา

139 0602139 นาย กริชขจร จันทรเพชร

140 0602140 นางสาว นพวรรณ ศรีชัย

141 0602141 นางสาว ศิรประภา นาคธน

142 0602142 นาย เกียรติศักดิ์ ตลับเพชร

143 0602143 นางสาว อภิญญา ดวงศรี

144 0602144 นางสาว จันทนา แสนสระดี

145 0602145 นางสาว ปรียานุช อวนเต็ม

146 0602146 นาง สุภาพร เอกวุฒิ

147 0602147 นางสาว ออมใจ วังพรม

148 0602148 นาย ขจรศักดิ์ สะวันนา

149 0602149 นางสาว ณัฐนิชา เชื้อเถาว

150 0602150 นาย สุเจตต ตั้งมั่นดี

151 0602151 นางสาว แคทริน ครโสภา

152 0602152 นางสาว สุนิสา อุบลพฤกษ

153 0602153 นางสาว ประภาพร โคตมะณี

154 0602154 นาย อนุชา ศรีกุลวงค

155 0602155 นาง ศิริพร หาญโกย

156 0602156 นางสาว อรวรรณ รินทระ

157 0602157 นาย กิตติศักดิ์ พอครวงค

158 0602158 นาย ตุลยวัต ภูคงสด
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0603001 นาย วัฒนา อิศาสตร

2 0603002 นางสาว หนึ่งฤทัย นาใคร

3 0603003 นางสาว จิรศุภา ธนบํารุงกุล

4 0603004 นาย ไพศาล ทองประไพ

5 0603005 นาย เอนก อัครนันท

6 0603006 นางสาว ชวัลลักษณ คลังกลาง

7 0603007 นางสาว จุฑารัตน หวังมวลกลาง

8 0603008 นางสาว พัชรี สํารวมใจ

9 0603009 นาย ภาสกรณ ไพรวัลย

10 0603010 นาย พชร พรหมรักษา

11 0603011 นาง พิสมัย พลสิงห

12 0603012 นางสาว วรกร แสงสีออน

13 0603013 นางสาว กิตติยา กองเงิน

14 0603014 นางสาว นัฐริกา ทองวาส

15 0603015 นางสาว มาลินี ภูครองทุง

16 0603016 นาย นิคม ยองใย

17 0603017 นางสาว ญาดา สุริยแสง

18 0603018 นางสาว อาภากร จันทรแดง

19 0603019 นางสาว ฐิติมา เทียนไทยสงค

20 0603020 นางสาว สุปรียา วิจิตรไพโรจน

21 0603021 นาย นภสร ขันตีกุล

22 0603022 นางสาว ปณฑิตา มังศรี

23 0603023 นาย กิตติศักดิ์ นาดี

24 0603024 นางสาว อรทิวา ชาพิทักษ

25 0603025 นาย อรรถพล เฮารัง

26 0603026 นางสาว รัตนาภร ถิ่นกอง

27 0603027 นาย วิศรุต พรมมาลุน

28 0603028 นางสาว จารุวรรณ ชรินทร

29 0603029 นาย ธนะสิทธิ์ นามคุณ

30 0603030 นาย อดิเทพ แกนจันทร

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง พนักงานบริหารจัดการความรู

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 6 หนา้ 8/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

31 0603031 นางสาว มัณฑนา ศรพรหม

32 0603032 นางสาว สุทธิตา ยิระนิจ

33 0603033 นาย สรวิศ ผลาจันทร

34 0603034 นางสาว ปนัดดา หอมจันทร

35 0603035 นางสาว จิราวรรณ กอนคํา

36 0603036 นางสาว เสาวรักษ ไชยสีหา

37 0603037 นางสาว มนตวลี มาชัยฤทธ์ิสกุล

38 0603038 นางสาว ลักษิกา คันทีทาว

39 0603039 นาย สกุลชัย ไชยประโคม

40 0603040 นางสาว กาญจนาภรณ ฤทธ์ิสยอง

41 0603041 นาย พรภวิษย สายวงศปญญา

42 0603042 นางสาว ไกรวิดา ชัยนคร

43 0603043 นาง อนัญญา ศรีลาวงษ

44 0603044 นาย ราเมศ เทพมณี

45 0603045 นาง อิงอร ศรีอินทร

46 0603046 นางสาว สิรามณี คลังสามผง

47 0603047 นางสาว เกศณี คลังสามผง

48 0603048 นางสาว อลิษา ชัยวิทูอนุกูล

49 0603049 นาย ธนายุทธ ไชยสิทธิ์

50 0603050 นาย บวรทัต สมัครการ

51 0603051 นางสาว กรรณิการ คลังคําภา

52 0603052 นาย จักรภัทร เพงกิจ

53 0603053 นาย เจริญชัย จารุจินดา

54 0603054 นางสาว ศิริรัตน ครสวรรค

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 6 หนา้ 9/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0604001 นาย ภาณุวัฒน นาโควงศ

2 0604002 นาย ณัฐกรณ สุวรรณการ

3 0604003 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง

4 0604004 นางสาว ไพลิน ประภาไพฑูรย

5 0604005 นางสาว ศศิภา ผิวผอง

6 0604006 นาย ปฐมพงศ งันปญญา

7 0604007 นางสาว อรพรรณ คุณมี

8 0604008 นาย คนิตกูล ไมเศรา

9 0604009 นางสาว ประกายเนตร ธงชัย

10 0604010 นางสาว ศันศนีย เหลาพรม

11 0604011 นางสาว ธัญญา บงแกว

12 0604012 นางสาว รัตติยา นาคนาคา

13 0604013 นางสาว อัจฉราพรรณ จันทรอัมพร

14 0604014 นางสาว ปริญาพร ศรีแกว

15 0604015 นาย ธวัชชัย ถําวาป

16 0604016 นางสาว จิราภรณ นาสมวาส

17 0604017 นาย สุดใจ อาสาเสนา

18 0604018 นางสาว พรทิพย วงษขุลี

19 0604019 นางสาว ประภัสสร นนทะศรี

20 0604020 นาย ธนกฤต ยอดคีรี

21 0604021 นางสาว สุมินตรา ลือพอก

22 0604022 นางสาว วิไลพร บุตรโพธิ์ศรี

23 0604023 นาย ชนาธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร

24 0604024 นางสาว ปยะพร ยุพา

25 0604025 นางสาว จารุพร เหลาเพ็ง

26 0604026 นางสาว อรพันธ ศิริวงค

27 0604027 นางสาว สุวิดา ไชยจันทึก

28 0604028 นางสาว อาริญา เชียงไขแกว

29 0604029 นางสาว สิริกาญจน คําสม

30 0604030 นางสาว สุธิดา ใจจริม

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง นิติกร

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)

นติกิร สทบ.สาขา 6 หนา้ 10/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

31 0604031 นางสาว เกษริน พังคา

32 0604032 นาย ภาณุ ศรีพละธรรม

33 0604033 นาย ภูวนันท ไชยรบ

34 0604034 วาที่รอยตรีหญิง จินตนา สาธาระณะ

35 0604035 นางสาว แพรพลอย บุญไชย

36 0604036 นางสาว วิลาวรรณ ทุมชะ

37 0604037 นาย อิทธิชัย พลศรีดา

38 0604038 นางสาว ณัฏฐณิชา สุภาพ

39 0604039 นางสาว สุดารัตน จันทรวงษา

40 0604040 นางสาว วนัสยา แสงแกว

41 0604041 นางสาว อกนิษฐ อิ่มพงษศักดิ์

42 0604042 นางสาว สกลวรรณ สิงไคตน

43 0604043 นางสาว นางสาวกนิษฐา หินวัน

44 0604044 นาย กฤษณะ หนูทาว

45 0604045 นาย จิตรกร โสรมรรค

46 0604046 นาย ชยชนม เปรมานนท

47 0604047 นาย นาย อภิลักษณ นามบุบผา

48 0604048 นางสาว เพชรรัตน เวฬุวนารักษ

49 0604049 นางสาว ศรัญญา นาสินพรอม

50 0604050 นางสาว นีรชา พลภักดี

51 0604051 นางสาว กนกวรรณ แกวยา

52 0604052 นางสาว ศรัณญา พันธศรี

53 0604053 นางสาว ปวีณสุดา มาลีหอม

54 0604054 นาย วิศิษฏ ศรีแกว

55 0604055 นาย สันชัย แซกกระโทก

56 0604056 นางสาว กฤติยา เขตประทุม

นติกิร สทบ.สาขา 6 หนา้ 11/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0605001 นาย อนุชา ฤทธ์ิวิเศษ

2 0605002 นาย ชินวัฒน จองบุดดี

3 0605003 นาย อนุชิต โสภาบุญ

4 0605004 นางสาว ธันยมุนินทร ชินสงคราม

5 0605005 นาย เนติพงษ ปรีชาอมรกุล

6 0605006 นาย จามีกร หอมจันทร

7 0605007 นาย ณัฐวัฒน ชูทรัพย

8 0605008 นางสาว ปทมา สําราญสนิท

9 0605009 นาย นัฐกานต อิ้มพัฒน

10 0605010 นาย ศักดิ์ชัย นามปญญา

11 0605011 นาย ณัฐวุฒิ เข็มทอง

12 0605012 นาย วีรชัย ทองเพ็ญ

13 0605013 นาย ศุภชัย ปดภัย

14 0605014 นาย ชูศักดิ์ กันยาแสงศรี

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง พนักงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 6 หนา้ 12/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 0606001 นาย ณัฐวุฒิ คําใจ

2 0606002 นางสาว นันทชญาน เสาสําราญ

3 0606003 นาง สุภาพร มาบพันนา

4 0606004 นาง สุภาวดี ชนูนันท

5 0606005 นางสาว นริศรา อุประ

6 0606006 นางสาว ณัฐริกา รักสุทธี

7 0606007 นางสาว รุงนภา สีโดน

8 0606008 นางสาว สุภาวดี กงกาเลียน

9 0606009 นาย เพธารักษ สิงหสัตย

10 0606010 นาง สุชารัตน คามะดาจตุวิทย

11 0606011 นาย เทวา สงวนนาม

12 0606012 นางสาว กุลนิตย เคนศรี

13 0606013 นาย วิชัย บัวระภา

14 0606014 นางสาว กัญญาภัทร บินดิโตวา

15 0606015 นางสาว ภัคจิรา ถานันดี

16 0606016 นาย สุทธิพงษ นอยมนตรี

17 0606017 นาย อัจฉริย ศรีนวล

18 0606018 นาย กิตติศักดิ์ ใจปานแกน

19 0606019 นางสาว ชัญณิตา ผันผอน

20 0606020 นาย วีระพงษ กุลพลเมือง

21 0606021 นาย วัชระ สุริยวงศ

22 0606022 นางสาว สุพัตรา ทองอินทร

23 0606023 นางสาว กรรนิกา ปาณศรี

24 0606024 นาย ณัฐวุฒิ พองผลา ณัฐวุฒิ พองผลา

25 0606025 นาย ณัฐชนัน กมลสุวรรณ

26 0606026 นางสาว มธุกร เรไร

27 0606027 นางสาว เม ษ ธ า ว ี ศรี สุ ริ ย จันทร 

28 0606028 นางสาว รจนา เหล็กสุข

29 0606029 นางสาว อนงครัตน ทวีมณีโชติ

30 0606030 นางสาว อุษาวดี จันทรังษี

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     ลงวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สาขา 6 (จังหวัดอุดรธานี)

พนักงานปฏบิัตกิารประชารัฐ สทบ.สาขา 6 หนา้ 13/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

31 0606031 นาย บัณฑูร ติยะบุตร

32 0606032 นางสาว กัลยา มูลประสาน

33 0606033 นาย ธนาพล เจริญไชย

34 0606034 นางสาว เปรมยุดา ตาติยะ

35 0606035 นางสาว กีรติญา โรจนาธิวัฒน

36 0606036 นาย พัฒนพงศ ปุรันต

37 0606037 นางสาว อัจฉริยาภรณ ภาไสย

38 0606038 นางสาว กนกพร สืบมา

39 0606039 นางสาว อัจจิมา บุตรชารี

40 0606040 นางสาว สุธาสินี เครือเขื่อนเพชร

41 0606041 นาย บรม แสนสุริสุวงค

42 0606042 นางสาว วันเพ็ญ อนันติ

43 0606043 นางสาว เจนจิรา ทองกาล

44 0606044 นาง วัชราภรณ สวัสดี

45 0606045 นางสาว เพ็ญนิกร วงศชัย

46 0606046 นางสาว วาสนา ขุนบุญมา

47 0606047 นางสาว มุกฟา โพธิ์สิงห

48 0606048 นางสาว วรลักษณ ไชยราช

49 0606049 นางสาว พัสตราภรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

50 0606050 นางสาว วิพากร ผาพรม

51 0606051 นาย วรกฤษณ โคตรภู

52 0606052 นางสาว มลฑาทิพย นอยนาง

53 0606053 นาย พงษวิษณ สุจริต

54 0606054 นาย ณัฐพร จําปาภา

55 0606055 นาย ยศธนา มูลอุดม

56 0606056 นางสาว โสลดา พลสิงห

57 0606057 นางสาว อลิษา พรมมา

58 0606058 นางสาว อุไลรักษ สุริวงศ

59 0606059 นางสาว พิมพนิภา ทองคํา

60 0606060 นาง สายทิพย ทองถา

61 0606061 นางสาว ธันญชลิตตา วัฒนะกุลสิทธิ์

62 0606062 นางสาว มลิวัลย มาลาศรี

63 0606063 นางสาว โชติภา พลศักดิ์

64 0606064 วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์ ตนวัน

พนักงานปฏบิัตกิารประชารัฐ สทบ.สาขา 6 หนา้ 14/16



ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

65 0606065 นางสาว แพรวไพริน อุตรทุม

66 0606066 นางสาว เพ็ญภัก หาญวิชา

67 0606067 นาย อนุพล ไชยศรี

68 0606068 นาย พลธวัช แกวทุม

69 0606069 นางสาว สุภิญญา กันศักดิ์

70 0606070 นาง นริศราภรณ อนันทวรรณ

71 0606071 นางสาว พัชราภรณ นารีรัตน

72 0606072 นางสาว มัฌฑริกา คะนานทอง

73 0606073 นางสาว ชอผกา ชอบธรรม

74 0606074 นางสาว จารุภัทร บุญสง

75 0606075 นางสาว อรอุมา แสงสุวรรณ

76 0606076 นางสาว สุพัตรา โพธิสาระ

77 0606077 นาย เทพรัตน ภูวนนท

78 0606078 นางสาว พรพนา พลสิทธิ์

79 0606079 นาย ทวีพร ฝายขาว

80 0606080 นาย จุฑารักษ แสนไชย

81 0606081 นาย อิสรพงษ พรหมสิทธิ์

82 0606082 นาย นายธนบรูณ ปนใจ

83 0606083 นาย พลชนะ ยาทองไชย

84 0606084 นางสาว อลิษา คนดี

85 0606085 นาง โชคอํานวย กิริกัน

86 0606086 นาย อดิสรณ ปานแสน

87 0606087 นาย วรกร นามฤทธ์ิ

88 0606088 นางสาว ชมพูนุช กานบัวชัย

89 0606089 นางสาว ชัชดาพร โคตรชมภู

90 0606090 นางสาว ตาวตาธร คําดี

91 0606091 นาย สําเร็จ แถมจํารัส

92 0606092 นางสาว ศิริพร ขุนนอย

93 0606093 นางสาว รัตนา พรหมเทวา

94 0606094 นางสาว จริยา ดิถีกุล

95 0606095 นางสาว อดิศา หัสดี

96 0606096 นางสาว อภิญญา หัสดี

97 0606097 นาย สุรยุทธ บุญใบ

98 0606098 นางสาว กันตนา พรมมัชชะ
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

99 0606099 นาย ธงชัย แสงชาติ

100 0606100 นาย อุทัย หนูทัศน

101 0606101 นาย คมกฤช พรมภา

102 0606102 นาย คามิน แกวกาหลง

103 0606103 นาย ยอด สมฆอง

104 0606104 นาย ภาคิณ พระใหมงาม

105 0606105 นางสาว สุทธิดา สีนาทนาวา

106 0606106 นางสาว นิติยา เทียมแกว

107 0606107 นาย ปรัชญา ปกษา

108 0606108 นางสาว ปวันยนรัตน มาตมูลตรี

109 0606109 นาย ทีฆายุ แสวงเพชร

110 0606110 นางสาว จริยา นครธรรม

111 0606111 นางสาว ณัฐฐิญา หาญบาง

112 0606112 นางสาว อรวรรณ ภูริศรี

113 0606113 นางสาว อรนุช สมประสงค
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