
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0701001 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ

2 0701002 นางสาว รสรินทร์ ต้นโศก

3 0701003 นาง กุสุมา ผลเจริญ

4 0701004 นางสาว นันทิชา เติบจันทึก

5 0701005 นางสาว ปรีดาภรณ์ สุวรรณทา

6 0701006 นางสาว พิมพกานต์ เริงลี

7 0701007 นางสาว สศินา บุญขุนทด

8 0701008 นางสาว สุภาพร เจริญลาภ

9 0701009 นาย ชัชพิสิฐ พรหมบุตร

10 0701010 นางสาว เปมิกา เกษรบัว

11 0701011 นาย ด ารงศักด์ิ เป็นส าราญ

12 0701012 นางสาว ปาลินี ลาวกาว

13 0701013 นางสาว อิสริยาภรณ์ รักษาภักดี

14 0701014 นางสาว เพชรรัตน์ มุมทอง

15 0701015 นางสาว เยาวลักษณ์ ใจชัยภูมิ

16 0701016 นางสาว จีรณา สรดอก

17 0701017 นาย อานนท์ ถมจอหอ

18 0701018 นางสาว จีระนันท์ รัตนคูศิริ

19 0701019 นางสาว กุลชญา โชติขุนทด

20 0701020 นางสาว นัทธมน ศรีภักดี

21 0701021 นางสาว เกศกนก จันทบุตร

22 0701022 นางสาว เสาวลักษณ์ กกอู่

23 0701023 นางสาว พิไลวรรณ แต้มทอง

24 0701024 นางสาว พิณนภา ฝางชัยภูมิ

25 0701025 นางสาว ประกายเพชร หวังแอบกลาง

26 0701026 นางสาว รจรินทร์ ปริพล

27 0701027 นางสาว ศศิมาภรณ์ นาราษฎร

28 0701028 นางสาว วาสนา ค านิยม

29 0701029 นางสาว สุชาดา เพ็งแจ่ม

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)

พนักงานการเงินและการบัญชี สทบ.สาขา 7 หน้า 1/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0701030 นางสาว กัญญพัชร โง้วธนะวัฒน์

31 0701031 นางสาว ขวัญชนก ยศกลาง

32 0701032 นางสาว แก้วตา ทองนอก

33 0701033 นางสาว พัชรี สุเสวี

34 0701034 นาย พลกฤต พิศนอก

35 0701035 นางสาว จุฑามาศ พรมแสง

36 0701036 นางสาว ศศิตา สุขเฉลิม

37 0701037 นางสาว เสาวลักษณ์ นามประภา

38 0701038 นางสาว ศิริขวัญ วรหาร

39 0701039 นางสาว อุทุมพร หนองทราย

40 0701040 นางสาว วราภรณ์ แบขุนทด

41 0701041 นางสาว ณิชนันท์ ช่างเรือน

42 0701042 นางสาว ภคมน สระขุนทด

43 0701043 นางสาว ปารณีย์ ชื่นวิเศษ

44 0701044 นางสาว เพิม่ทรัพย์ เอ็นมาก

45 0701045 นางสาว สุพัตรา บุตรงาม

46 0701046 นางสาว อรอุมา บุตรงาม

47 0701047 นาง ภรภัทร ขาวจัตุรัส

48 0701048 นางสาว พรพิมล ศรีเครือด า

49 0701049 นางสาว รัตนาภรณ์ ทีรั่ก

50 0701050 นางสาว มลถิญา ดาวเรือง

51 0701051 นาย กฤษกร บัณฑิตพานิชย์

52 0701052 นางสาว ธันยพร ผ่านอ้น

53 0701053 นางสาว เพ็ญนภา เนตรศักด์ิ

54 0701054 นางสาว พรพิศ อาจกล้า

55 0701055 นางสาว พิชญา ชาติประเสริฐ

56 0701056 นาง พชรกมล เล้าเจริญพานิชย์

57 0701057 นางสาว ศุภลักขณา ฤทธ์ิยุง

58 0701058 นางสาว กนกพร ทองโสภา

59 0701059 นางสาว อรพรรณ สุวรรณโคตร

60 0701060 นางสาว สุกัญญา จุลลัง

61 0701061 นางสาว ศิริฉาย นิตย์กระโทก

62 0701062 นางสาว กัญญาณัฐ สว่างศรี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0701063 นางสาว ศิริวรรณ วงษ์หอมทอง

64 0701064 นางสาว ฐิติพร คชศิริ

65 0701065 นาย ณัฐวุฒิ เขียวไธสง

66 0701066 นางสาว รัตนธร อรุณ

67 0701067 นางสาว วิภาพร คงบุญ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0702001 นาย ธัญวิศิษฏ์ แก้วจันทร์

2 0702002 นางสาว สโรชา อ่อนสุระทุม

3 0702003 นางสาว สหพร อินทร์สุข

4 0702004 นางสาว รุ่งนภา ชื่นชม

5 0702005 นางสาว ดรุณี สุริวงษ์

6 0702006 นางสาว พิชญา จานฉิมพลี

7 0702007 นางสาว ปรมาพร ศรีมี

8 0702008 นางสาว นะฤมนต์ วงศ์ป้อม

9 0702009 นาย อภิรมย์ ขันบรรจง

10 0702010 นางสาว สาลิณี สารฝ้ัน

11 0702011 นาง จิรนันท์ ตาปราบ

12 0702012 นาง สายฝน ทัพธานี

13 0702013 นางสาว วิยะดา ชัชวาลย์

14 0702014 นาย ศาตราวุธ พินิจ

15 0702015 นางสาว สนทยา วงศ์มณีใส

16 0702016 นางสาว จินต์ลภัส ดาวสุข

17 0702017 นางสาว รัตนา ปัตตายะโส

18 0702018 นางสาว ภาวดี ทรายผักแว่น

19 0702019 นาย ทิน คิดการ

20 0702020 นางสาว วรารัตน์ แก้วจันทร์เหลา

21 0702021 นางสาว อุมาพร เมืองสนาม

22 0702022 นาย ชัชวาล สง่าเมือง

23 0702023 นางสาว พรชนก อุดทา

24 0702024 นางสาว ปิยะพร ผลจันทร์

25 0702025 นาย ชัยนาจ ดวงอินทร์

26 0702026 นางสาว ศิรินภา บัวทอง

27 0702027 นางสาว พัฐพศิญา ดาวเรืองรัมย์

28 0702028 นางสาว นรินทรา เวทย์จรัส

29 0702029 นางสาว สายสุณีย์ เพชร์รัตน์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0702030 นาย ดนัย จันปัญญา

31 0702031 นาย สัญญา สุรกาญจน์

32 0702032 นาย วุฒินนท์ สอนคราม

33 0702033 นางสาว นิลวรรณ มูลราช

34 0702034 นางสาว กรกนก ปุนริบูรณ์

35 0702035 นาย ชัชชัย ไชยลา

36 0702036 นางสาว ศันสนีย์ โยชนิยม

37 0702037 นางสาว วิชุดา พัฒนพานิชย์

38 0702038 นางสาว สุนี ดาศรี

39 0702039 นางสาว ศรีสุดา เถื่อนวงษ์

40 0702040 นางสาว พรพรรณ สิทธิยา

41 0702041 นาย กรกริช ธัญญานนท์

42 0702042 นางสาว ลลิตภัทร ไทยดี

43 0702043 นาย ชยุตม์ เมืองงาม

44 0702044 นางสาว สุวิมล พินิตตานนท์

45 0702045 นางสาว จรินทร ประยูรสุข

46 0702046 นางสาว กรรณิกา  คิดชนะ

47 0702047 นางสาว วีราภรณ์ อาจทวีกุล

48 0702048 นางสาว อรนุช ปรุงเกี่ยรติ

49 0702049 นางสาว สาวิตรี ปรุงเกียรติ

50 0702050 นาย ณัฐวุฒิ จุลชาติ

51 0702051 นางสาว ศิริภา เซิบกลาง

52 0702052 นาย พีระพัฒน์ ส่ือกลาง

53 0702053 นาย ทินกร ทือกระโทก

54 0702054 นางสาว พัชธามนต์ กุลกรเดชพสิษฐ์

55 0702055 นาย พงศกร วิชาเทพ

56 0702056 นางสาว วณิชยา พรหมโคตรวงศ์

57 0702057 นางสาว วราภรณ์ เชิญรัมย์

58 0702058 นาย ประกาศิต ยมรัตน์

59 0702059 นาย วิทยา กันยามา

60 0702060 นางสาว กมณรัตน์ จิตเพ็ง

61 0702061 นางสาว พัชณิดา โพธิโสภณ

62 0702062 นาย ธีระชาติ เสยกระโทก
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0702063 นาย สัจจพล พลต้ือ

64 0702064 นางสาว ศิริพร บุญเสริม

65 0702065 นางสาว มนัสนันท์ หล้าอ่อน

66 0702066 นาย อานนต์ ไชยสัตย์

67 0702067 นางสาว อภิฤดี พ่อชมภู

68 0702068 นางสาว ณัฐณัณณรี แสงจันทร์

69 0702069 นางสาว กฤษณา คณะกุล

70 0702070 นาย พงษ์เดช ทองวิเศษ ทองวิเศษ

71 0702071 นางสาว แพรวนภา โพธ์ิศาลาแสง

72 0702072 นางสาว จุฑาธิรัตน์ เพียรเสมา

73 0702073 นางสาว เบญจภรณ์ ครุฑสุวรรณ์

74 0702074 นางสาว ชญานุช ขันแข็ง

75 0702075 นาย ณรงค์ เหล็กงาม

76 0702076 นาย ยุทธพงศ์ ชาลีวงษ์

77 0702077 นางสาว อรพิมพ์ น้อยเทียม

78 0702078 นาย คึกฤทธ์ิ จิตรประเสริฐ

79 0702079 นาย กรณ์ เกิดสิทธิกุล

80 0702080 นาย สุรบถ เขียนภักดี

81 0702081 นางสาว สิร์ดาภัทร์ ทามาต

82 0702082 นางสาว มนัสชนก เจียมมะเริง

83 0702083 นาย สุวิทย์ ภูถาดงา

84 0702084 นาย ศุภชัย วงหาริมาตย์

85 0702085 นาย จักรพันธ์ บัวบุญมา

86 0702086 นางสาว พเยาว์ บรรหาร

87 0702087 นาย ภาณุเดช แดงสกุล

88 0702088 นาง รุ่งทิวา สุวรรณศรี

89 0702089 นางสาว สุรีพร ช่วงสูงเนิน

90 0702090 นางสาว อรอุมา รังกุล

91 0702091 นางสาว พิมลพรรณ แก้วมน

92 0702092 นาง นพเก้า หาญจันทร์

93 0702093 นางสาว ทิวาพร วงค์พะเนา

94 0702094 นาย วิจิตร ทองสวัสด์ิ

95 0702095 นาย สิรภพ แสนอุ่น
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

96 0702096 นาย พณัฐกานต์ จุฑาศรี

97 0702097 นาย มานะ เมือกขุนทด

98 0702098 นาย กฤษณพล แหวนวิเศษ

99 0702099 นางสาว จิราภรณ์ เชื่อดี

100 0702100 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ขุนทด

101 0702101 นางสาว ปัฐรัญชน์ ทานกระโทก

102 0702102 นางสาว อภินันทน์ ทองเพ็ชร

103 0702103 นาย ศุภกฤษ์ อินทะดก

104 0702104 นางสาว พิมพ์ชนก ลาดกระโทก

105 0702105 นาย วีรภัทร พิทักษ์

106 0702106 นางสาว พิกุล สมรูป

107 0702107 นาง ธัญภรณ์ ขาวข า

108 0702108 นางสาว จตุพร พระขุนทด

109 0702109 นางสาว สุวรรณณิภา ขจรภพ

110 0702110 นาง มยุรี ทิพย์อักษร

111 0702111 นางสาว นางสาวอารีรัตน์ แก้วนอก

112 0702112 นาย ทินกร ศรีโพธ์ิ

113 0702113 นางสาว จิระดา จิรพงษ์

114 0702114 นางสาว อัจฉรา พงอุดทา

115 0702115 นางสาว ภารดี วรพรพิสิฐผล

116 0702116 นาย พงศกร สิงห์นอก

117 0702117 นาย พิเชฐ ทินกระโทก

118 0702118 นางสาว น้ าทิพย์ เหวชัยภูมิ

119 0702119 นางสาว กัญญา เยาะเย้ย

120 0702120 นางสาว เบญจพร กองมา

121 0702121 นางสาว ณัฏฐิพร พิมพา

122 0702122 นาย วรวุฒิ ยมชัยภูมิ

123 0702123 นาย ทศพล นามปัญญา

124 0702124 นาย อานนท์ นามวงค์

125 0702125 นางสาว อรวรรณ ทองม้วน

126 0702126 นาย จักรกฤษณ์ สิทธิปัญญา

127 0702127 นาย รวิสุต มีศรี

128 0702128 นาย ธนภูมิ แคนยา
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

129 0702129 นางสาว พิชามญชุ์ ภูนบทอง

130 0702130 นาย ศรัญยู คงทวีเลิศ

131 0702131 นางสาว วรรณภา มีแก้ว

132 0702132 นาย ศรายุทธ ศิริ

133 0702133 นางสาว หทัยวรรรณ เพ็งโอ

134 0702134 นาย ปภัทรลักษม์ นกไม้

135 0702135 นาย วีรยุทธ วิเศษบุญ

136 0702136 นาย ภัทรพล จันทนะ

137 0702137 นางสาว จารุวรรณ ฟูต๋ัน

138 0702138 นาง จินตนา ผัดกระโทก

139 0702139 นาย ชัยวัตร ชึขุนทด

140 0702140 นาย ณัฐพจน์ กล่อมสุนทร

141 0702141 นาย สหรัฐ พวงพอก

142 0702142 นางสาว อัมพวรรณ อุไรพันธ์

143 0702143 นาย ภัทรศยา หลอมประโคน

144 0702144 นางสาว สมัชญา เอี่ยมแก้ว

145 0702145 นางสาว ธัญสิริ เจริญศิริ

146 0702146 นาง วิไลวรรณ พิลากุล

147 0702147 นางสาว ประภัคสรณ์ เคนน้ าเทีย่ง

148 0702148 นาง เบญญาภา สมศรี

149 0702149 นางสาว ศิริลักษณ์ อุ่นสา

150 0702150 นางสาว วริศรา มลิกรอง

151 0702151 นางสาว กรรณิการ์ บูรณ์เจริญ

152 0702152 นางสาว มัทนาวดี ศรีเชื้อ

153 0702153 นาง ระวิวรรณ นามสง่า

154 0702154 นาย กานตพงศ์ เอื้อนไธสง

155 0702155 นาง นิภาพร ชาวสวน

156 0702156 นางสาว สุมาริน อรัญศรี

157 0702157 นาย โกวิท จันทร์แจ่ม

158 0702158 นางสาว นงนุช แป้นเพชร

159 0702159 นางสาว ฐิติมา ชมส าโรง

160 0702160 นางสาว ปัณจภรณ์ มาตรไตร

161 0702161 นางสาว สิริยากร ตับกลาง
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162 0702162 นางสาว ณัฏฐณิชา ใจต้ัง

163 0702163 นางสาว ศิริพร บุญเพชร

164 0702164 นางสาว มนัสยา หาญกุล

165 0702165 นาย บุดดี แสนจันทร์

166 0702166 นางสาว พีรดา ข าเอนก

167 0702167 นางสาว มาริสา แสนลัง

168 0702168 นาย คัมภีร์ พลการ

169 0702169 นางสาว ปิติยา เรืองสมบัติ

170 0702170 นางสาว สุภารัตน์ ลาช้อน

171 0702171 นางสาว มุกรินทร์ ธรรมโหร

172 0702172 นางสาว ชลิสา เดชสุวรรณพงษ์

173 0702173 นางสาว วิชชุตา แก้วดี

174 0702174 นางสาว ฐิติชญา วรรณประเก

175 0702175 นาย มารุตพงษ์ เพิดขุนทดมารุตพงษ์ เพิดขุนทด

176 0702176 นางสาว ฐิยาฎา เนตรสาย

177 0702177 นางสาว ณัฏฐิกา แข็งขัน

178 0702178 นาง นวลจันทร์ พิมละ

179 0702179 นางสาว ธัญสรินท์ นวิยวรนิพิฐ

180 0702180 นางสาว อันธิกา แสนลา

181 0702181 นาย เจษฎา ปิตรัมย์

182 0702182 นางสาว ปรมาพร กุจะพันธ์

183 0702183 นางสาว ดวงธิดา อุดมพร

184 0702184 นาง กันย์สินี พ่ออามาตย์

185 0702185 นางสาว ฐิติพร โสมนาม

186 0702186 นางสาว ลีลาวดี วี.โอลาทเต้

187 0702187 นางสาว สมฤทัย ลาบกระโทก

188 0702188 นางสาว กุลณัฐ ภาวจันทึก

189 0702189 นางสาว สุพัตรา กอบพิมาย

190 0702190 นางสาว มุทิตา หมายสุข

191 0702191 นาย วัชรกร วรเข็มทอง

192 0702192 นางสาว นริศรา วงศ์กาไสย

193 0702193 นาย สัญญา รัญสันเทียะ

194 0702194 นาย สมพงค์ กุ่ยกระโทก

พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สทบ.สาขา 7 หน้า 9/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

195 0702195 นางสาว วันวิสาข์ กงวงษ์

196 0702196 นางสาว ปทิตตา ร าพรรณนิยม

197 0702197 นางสาว ณัฐพร ศรีชาแอน

198 0702198 นางสาว สมพร มุ่งเรียบกลาง

199 0702199 นางสาว สกุณี ประรัมย์

200 0702200 นาย ศิรภพ ชะลอ

201 0702201 นางสาว เจวดี ศรีวงษ์

202 0702202 นางสาว นิศากานต์ สีปัดถา

203 0702203 นางสาว วชิรญา น้ าใจดี

204 0702204 นาย เจตนิพิฐ ภู่ทอง

205 0702205 นาย วัชระ วิเท่ห์

206 0702206 นาย สุริยา พิมพ์พันธ์

207 0702207 นางสาว พันธกานต์ ปราบสกุล

208 0702208 นาย วิโรจน์ ถูกจิตต์

209 0702209 นางสาว ศุภลักษณ์ สมเจตนา

210 0702210 นางสาว ภาศิริ สมบัติวงค์

211 0702211 นาย อัมพวัฒน์ กรดรัมย์

212 0702212 นางสาว แตงกวา โอทารัมย์

213 0702213 นางสาว จิราพรรณ ครุฑใจกล้า

214 0702214 นาง อาทิตยา ขวัญมา

215 0702215 นาย ไตรภพ คุ้มหนองแดง

216 0702216 นางสาว วรรณิสาข์ ซาซุม

217 0702217 นางสาว ทิพวรรณ คือจะโปะ

218 0702218 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์

219 0702219 นาย ศุภชัย มะสูงเนิน

220 0702220 นางสาว ธัญพิมล ง้าวกลาง

221 0702221 นางสาว สิริพร จันทร์อินทร์

222 0702222 นาย ธวัชชัย มุ่งคู่กลาง

223 0702223 นางสาว วิจิตรา แรมโคกสูง

224 0702224 นางสาว กนิษฐา นพสันเทียะ

225 0702225 นางสาว จุฬาลักษณ์ สกุณา

226 0702226 นางสาว เทพนภา ดวนสันเทียะ

227 0702227 นางสาว สุทิศา พะโรงรัมย์
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228 0702228 นางสาว สุภามาศ ปาลศรี

229 0702229 นาย กนกพล พรรษา

230 0702230 นางสาว เปรมิศา กระมล

231 0702231 นาย สุภฤกษ์ ราชเกษร

232 0702232 นาย ชาญชัย พรมตา

233 0702233 นางสาว ปิยนุช แกมขุนทด

234 0702234 นางสาว สุวิวัฒน์ ทองสูบ

235 0702235 นาย ณัทสพล ขุนสูงเนิน

236 0702236 นาย วิศณุพร หนุนกระโทก

237 0702237 นาย พสิษฐ์ สนใจ

238 0702238 นางสาว สุปราณี กงสอน

239 0702239 นางสาว ศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี

240 0702240 นางสาว หญิงอารยา ชุ่มเรืองศรี

241 0702241 นาย วีระชัย วอนอก

242 0702242 นางสาว ไพจิตรา มาลาหอม

243 0702243 นาย ปัณณทัด พินจอหอ

244 0702244 นางสาว จีรนันดา บุญเทีย่ง

245 0702245 นางสาว นวลฉวี สาระชัย

246 0702246 นางสาว จินตนา สระศรี

247 0702247 นาย พงศกร ปรุงชัยภูมิ

248 0702248 นาย ถนอมศักด์ิ ยืนยง

249 0702249 นาย วิเชียร จันทาอ่อน

250 0702250 นาย นนทชัย เทีย่งสันเทียะ

251 0702251 นางสาว รุ่งนภา มาสุข

252 0702252 นางสาว สุวสินี บัวสาย

253 0702253 นางสาว วรรณิสา เสมา

254 0702254 นางสาว สิริเพ็ญ ทิศกลาง

255 0702255 นาย วรณัน วงษ์ทับทิม

256 0702256 นาย สุรศักด์ิ ศรีสุจันทร์

257 0702257 นาย ญาณพัฒน์ พาลี

258 0702258 นางสาว ศศิธร จ าไป

259 0702259 นาย ก้องภพ แพงจันทร์

260 0702260 นางสาว นันทินี แสงสุวรรณ์
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261 0702261 นางสาว ณัฐิภา ทองศรี

262 0702262 นาย อดิศักด์ิ จันทะวงษ์

263 0702263 นางสาว สุกัญญา ประกอบผล

264 0702264 นาง อุทัยพร สลางสิงห์

265 0702265 นางสาว ศิริลักษณ์ พรมพิมพ์

266 0702266 นาย จีรยุทธ ขานสันเทียะ

267 0702267 นางสาว ภัทรวรินทร์ มีเอี่ยม

268 0702268 นางสาว ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย

269 0702269 นางสาว สุกัญญา พานขุนทด

270 0702270 นาย สุรธาสิต ภูทองปิด

271 0702271 นางสาว นภชนก โกติรัมย์

272 0702272 นางสาว ชลธิชา จันทร์อร่าม

273 0702273 นาย ทินภัทร วารินทร์

274 0702274 นางสาว อมรรัตน์ สิงห์ค า

275 0702275 นางสาว โสภาวรรณ ทับศรีรัก

276 0702276 นาย ถาวร ค าวิสิทธ์ิ

277 0702277 นางสาว กมลวรรณ เอมไธสง

278 0702278 นาง สุภาภรณ์ ฉากกลาง

279 0702279 นางสาว กรนิภา ฮ่มป่า

280 0702280 นางสาว อรทัย ก้านท้าว

281 0702281 นาย ณัฐพงษ์ สามิภักด์ิ

282 0702282 นางสาว ศิราณี เฉลิมมิตร

283 0702283 นางสาว จีฬารัตน์ เกษทองมา

284 0702284 นาย ธนิตศักด์ิ มณีเดชพสิษฐ์

285 0702285 นางสาว วิชชุดา โสภณ

286 0702286 นางสาว วราภรณ์ แสงสอน

287 0702287 นางสาว สมฤทัย บุตร์สูงเนิน

288 0702288 นาย สมเจษฏ์ สิงห์กัน

289 0702289 นาย อนุสรณ์ จิตรแก้ว

290 0702290 นางสาว รินรดา กิ่งนอก

291 0702291 นาย นิกร ปลัดสังข์

292 0702292 นาย พงษ์นิพิฐ พรมเสาร์

293 0702293 นางสาว พิชชาพร กาบค าบา
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294 0702294 นางสาว พรภิมล หลายพา

295 0702295 นางสาว บุศรินทร์ เหรียญทอง

296 0702296 นาย นพพล คิมประโคน

297 0702297 นาย พลวัฒน์ การบรรจง

298 0702298 นางสาว ภวิกา ปิน่รัมย์

299 0702299 นางสาว โศภิตา ระวีวรรณ์

300 0702300 นางสาว สุกัญญา กล่ินสุคนธ์

301 0702301 นางสาว วชิลาวัลย์ เอกพิมพา

302 0702302 นาย คมกริช มุกดาสนิท

303 0702303 นาย ชื่นชม สุคนธสาคร

304 0702304 นาย สุรโชติ กิตติวิจารณ์

305 0702305 นาย วรวุฒิ หมีค า

306 0702306 นาย โกมล ทมงาม

307 0702307 นางสาว นิตยา ค าขาว

308 0702308 นางสาว กนกวรรณ แววจะโปะ

309 0702309 นางสาว มัทนีญา ไคขุนทด

310 0702310 นาย อธิพงษ์ พันธ์พานิชย์

311 0702311 นางสาว พัชรี เพ็งผาลา

312 0702312 นางสาว จันทร์ทิพย์ เพ็ชรขุนทด

313 0702313 นางสาว ณัฐธิดา โนนหมอ

314 0702314 นาย ฐปกรตรงศร จงรัตน์กลาง

315 0702315 นาย เจษฎา เพลินขุนทด

316 0702316 นางสาว อารีญา อินทร์ภิรมย์

317 0702317 นางสาว สิริกัญญา น้ ากระโทก

318 0702318 นางสาว วิภา พงษ์สุทัศน์

319 0702319 นางสาว มณัสนันท์ วันเสถียณ

320 0702320 นางสาว รัชนีกร โยธาทูล

321 0702321 นางสาว พิชญาภรณ์ ล้ าเลิศ

322 0702322 นาย ธนูฤทธ์ิ ร่วมทวี

323 0702323 นางสาว จีระนันท์ กาญจนกาศ

324 0702324 นางสาว ปภัสศินันต์ ประทุมมาลัย

325 0702325 นางสาว เนรัญชลา อสงไขยภักดี

326 0702326 ว่าทีร้่อยตรี ทองดี ค าวิสิทธ์ิ
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327 0702327 นางสาว สุธีกานต์ เยียวรัมย์

328 0702328 นางสาว จุฑาทิพย์ สินปรุ

329 0702329 นาย อรรถ ชัย นามิ่งขวัญ

330 0702330 นาง ราวรรณ หมั่นเทีย่ง

331 0702331 นางสาว มาลีวรรณ์ พงษ์สุวรรณ์

332 0702332 นาย ฐานวุฒิ มีอุดมกิจเจริญ

333 0702333 นางสาว สุพรรษา ทวงลี

334 0702334 นางสาว ลภัสรดา แสงสิงแก้ว

335 0702335 นางสาว กุลทรี นิจเมืองปัก

336 0702336 นาย วิวัฒน์ แซ่เล้า

337 0702337 นางสาว ยุพิน ก้านอินทร์

338 0702338 นางสาว ศันสนีย์ เป็นสุข

339 0702339 นาย พสธร ภูมิกระจ่าง

340 0702340 นาย ทศพร ทองนาคอารักษ์

341 0702341 นาย สุทธิรักษ์ ชาติวงศ์

342 0702342 นางสาว อัญชนา ไตรยางค์

343 0702343 นางสาว ธิภาพร งีบส่อม

344 0702344 นางสาว อรรัมภา ธนพรกฤษณ์

345 0702345 นาง นัยน์ปพร ภควัชสมบูรณ์

346 0702346 นางสาว ทัศนีย์ ปรูกระโทก

347 0702347 นางสาว พินิจนันท์ พลสม

348 0702348 นาย อ านวย ประบัวบาน

349 0702349 นางสาว รุจิรา ไชยอาคม

350 0702350 นางสาว สุธิดา ธนะชัย

351 0702351 นาย เฉลิมชัย ปลอดประโคน

352 0702352 นางสาว อรยา แสนสันเทียะ

353 0702353 นาย สุวิทย์ พูลรัตน์

354 0702354 นาย พิพัฒน์ รวมตะคุ

355 0702355 นาย นายลันดอน ดีสะอาด

356 0702356 นางสาว ศัณสนีย์ แฝงโยธา

357 0702357 นางสาว ธนัญญา ภูผาพันธ์

358 0702358 นาย ศุภณ ฐ จ าปา

359 0702359 นางสาว รุ่งนภา ภาคตอน
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

360 0702360 นาย อ าพล เจริญลาภ

361 0702361 นางสาว ชลิตา สาคร

362 0702362 นางสาว ภาณุมาส พนมเขต

363 0702363 นางสาว มะลิวัลย์ สีมาตย์

364 0702364 นางสาว อัฐธนิกานต์ มูลตรี

365 0702365 นาย ปวริศร์ ปุงไธสง

366 0702366 นางสาว อริษา ผุยเพ็ชร

367 0702367 นางสาว ศศิธร ปัดทุม

368 0702368 นาย ศุภวัฒน์ วิชัยดิษฐ

369 0702369 นางสาว พัทธินันท์ ศรีมหาพรหม

370 0702370 นางสาว เยาวลักษณ์ เพ็ชรสูงเนิน

371 0702371 นางสาว ปัญธิญาภรณ์ โสมกลางวิบูลย์

372 0702372 นางสาว ดวงกมล เนื่องไชยยศ

373 0702373 นาย กฤษณะ บวมขุนทด

374 0702374 นาง ขนิษฐา เทพรักษา

375 0702375 นางสาว ปริญฑรัตน์ ปุญญะมาตย์

376 0702376 นาย ทศพล จินดาบุตร

377 0702377 นางสาว กาญจนาภรณ์ แสงเพ็ง

378 0702378 นางสาว สิโนรส สาพา

379 0702379 นางสาว วิจิตรา ล าต้น

380 0702380 นาย ศุภเกียรติ ยางเครือ

381 0702381 นางสาว จินตนา สิมเจริญ

382 0702382 นางสาว ศรัณย์ชนก ทนันท์ธัญบูรณ์

383 0702383 นางสาว ธารินีย์ ปัน่ตระกูล

384 0702384 นาย เดชาธร กระจายศรี

385 0702385 นาย กฤษดา เตชะทัต

386 0702386 นางสาว ทัณฑิกา วิลาจันทร์

387 0702387 นาย ธนวัฒน์ ชนะสงคราม

388 0702388 นางสาว เยาวเรศ ประไว

389 0702389 นางสาว ชมพูนุท สุโภภาค

390 0702390 นางสาว จรัญญา ดวงเวาว์

391 0702391 นางสาว ณัฐวดี สุทธิยานุช

392 0702392 นาย จิณณวัตร สุทธิยานุช
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

393 0702393 นางสาว ดวงกมล กองธรรม

394 0702394 นางสาว เจนจิรา หอมกล่ิน

395 0702395 นางสาว สโรชา สมอยู่

396 0702396 นางสาว วาริศา ปล้ืมกลาง

397 0702397 นางสาว ณัฐชา งามมะเริง

398 0702398 นางสาว กฤตยาณี ธงชัยภูมิ

399 0702399 นางสาว ชนากานต์ สุดประโคน

400 0702400 นางสาว มลดา อุ่นเวียง

401 0702401 นาย ณัฐดนัย เศียรทอง

402 0702402 นางสาว มสฤณา พิชญ์ประเสริฐ

403 0702403 นางสาว วนิดา บุญช่วย

404 0702404 นางสาว วิภารัตน์ ลันไธสง

405 0702405 นาย พงษ์ศิริ เหล่าเมืองเหนือ

406 0702406 นางสาว นภัส ศรีสงคราม

407 0702407 นางสาว กาญจนา ปุเรตัง

408 0702408 นาย วิทวัส คูณจัตุรัส

409 0702409 นาย อภิวัฒน์ อาจภักดี

410 0702410 นางสาว จันทร์ทรา ประวรรณรัมย์

411 0702411 นางสาว ณิชชา ผิวนวลสุคนธ์

412 0702412 นางสาว ภัสราภรณ์ นิลแก้ว

413 0702413 นางสาว สุวิมล สงวน

414 0702414 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรรณพร โพนเฉลียว

415 0702415 นางสาว กรกนก มาสุข

416 0702416 นางสาว ณิชาภา วราวิทยา

417 0702417 นางสาว รัชนี นามรินทร์

418 0702418 นาย ณัฐวุฒิ ศรีบุตร

419 0702419 นาย วิบูลย์ วาวิไล

420 0702420 นาย ยุทธศาสตร์ ศิรินันธกุล

421 0702421 นางสาว ศุภรัตน์ จันทะสม

422 0702422 นาย ชยพัทธ์ ชอบกองกลาง

423 0702423 นางสาว ณัฐสุดา ยุทธตะวัน

424 0702424 นางสาว อรทัย สมเย็น

425 0702425 นางสาว ปาจรีย์ ต่วนสูเนิน
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

426 0702426 นางสาว ฉัตรวรินทร์ ชุ่มกลาง

427 0702427 นาย ทรงวิทย์ เนื่องหล้า

428 0702428 นางสาว ปณต ถนอมศิลป์

429 0702429 นางสาว ทิพย์สุดา พิมพ์ภักดี

430 0702430 นาง จุรีพรรณ สิทธิกุล

431 0702431 นาย กฤษฎา สิทธิกุล

432 0702432 นางสาว โยธิกา พานวงศ์

433 0702433 นางสาว สิริยากร นิยมประภาสกุล

434 0702434 นาย เดชานนท์ บรรดาศักด์ิ

435 0702435 นางสาว สุทธิดา ปล่ังกลาง

436 0702436 นางสาว สุธิดา ผลเอนก

437 0702437 นางสาว ฉัตรธิดา พูลย้ิม

438 0702438 นางสาว ภารดี นบวิสุทธิโสภณ

439 0702439 นางสาว ปรัชญาพร แสงพันธ์

440 0702440 นาย สุรศักด์ิ แหล่งสะท้าน

441 0702441 นาย อาทิตย์ เพียมะลัง

442 0702442 นาย ภัทรเดช เหล่าสมบัติ

443 0702443 นางสาว ลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่

444 0702444 นางสาว อริสรา แข่งขัน

445 0702445 นางสาว รุจิรา ข าหินต้ัง

446 0702446 นางสาว นริศรา ซุ่มทองหลาง

447 0702447 นางสาว ณิชา ชุนรัมย์

448 0702448 นางสาว ขวัญนภา โพธ์ิชัย

449 0702449 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก

450 0702450 นาย ทัศวุฒิ ยกมณี

451 0702451 นาย ขวัญใจ บุญนูน

452 0702452 นางสาว กาญจนา พัดทะเล

453 0702453 นางสาว สุภานฤดี ศรีจันทึก

454 0702454 นางสาว นันทิวา แก้วคูนอก

455 0702455 นางสาว สาลิณี นามมุลตี

456 0702456 นาย จักรี สอพิาย

457 0702457 นาย ณัฐพล จ้อยนุแสง

458 0702458 นางสาว พิมพ์วลัญช์ จันทะมั่น
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

459 0702459 นาย นที หมื่นหาวงค์

460 0702460 นางสาว วรัมพร คงบุญ

461 0702461 นางสาว เบญจมาศ ตันสูงเนิน

พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สทบ.สาขา 7 หน้า 18/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0704001 นางสาว จุฬามณี ใต้ดอนไผ่

2 0704002 นาย พุฒิเมธ วัชรภาสกร

3 0704003 นาย สุวัฒน์ ดาทอง

4 0704004 นาย ณัฐนพพงษ์ ยอดทองหลาง

5 0704005 นางสาว นริศรา พลพาล

6 0704006 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ

7 0704007 นาย วรรธนะ วิเศษวุธ

8 0704008 นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริรัฐ

9 0704009 นางสาว ณัฐกาญจน์ บุญเอกอารีย์

10 0704010 นาย ทวีโชค พรมขันตี

11 0704011 นางสาว วัลลี แก้วโกชุม

12 0704012 นางสาว เบญจวรรณ ตองติดรัมย์

13 0704013 นางสาว นารีรัตน์ สอนกลาง

14 0704014 นางสาว วาทินี คล้ายสงคราม

15 0704015 ว่าทีร่.ต.หญิง ชนิดา พวงพุม่

16 0704016 นางสาว อัญฑริกา สุทธิ

17 0704017 นาย พงศธีร์ มณีแสง

18 0704018 นางสาว ภคินี ชาลีนิวัฒน์

19 0704019 นางสาว สุภาภรณ์ รัตนรักษ์

20 0704020 นาย เลอสันต์ จิตร์อ่อง

21 0704021 นาย วรากร สมานมิตร

22 0704022 นางสาว ปิยมน ช่างเกวียน

23 0704023 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดโมลี

24 0704024 นางสาว นัฐนันท์ วงษ์ชาลีธนัฐ

25 0704025 นางสาว สุภาวดี แจ่มจ ารัส

26 0704026 นางสาว กัลยา ศรีนารักษ์

27 0704027 นางสาว นภัสสร บุญญะอุทธยาน

28 0704028 นาย อนุกูล ช านาญสิงห์

29 0704029 นางสาว สุวิชญา ดงหงษ์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0704030 นางสาว ภคกุล ชอบขยัน

31 0704031 นาย ปิติภูมิ พานิชเลิศ

32 0704032 นาย ลิขิต ภาคย์ธนินภูสิทธ์ิ

นิติกร สทบ.สาขา 7 หน้า 20/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0705001 นาย ศิริพงษ์ แก้วสีดา

2 0705002 นาย สุปริญญา พลสยม

3 0705003 นาย เกียรติศักด์ิ ระวังชนม์

4 0705004 นาย ธนัชชา ไชยค าภา

5 0705005 นาย วีระยุทธ ตันติประภา

6 0705006 นาย ตรีปิฎก งูทิพย์

7 0705007 นาย บัณฑิต ศิริวรรณ

8 0705008 นางสาว ชเอม ผาดี

9 0705009 นาย จัตุรพร ประเทือง

10 0705010 นางสาว เฉลิมขวัญ ดวงจันทร์

11 0705011 นาย กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย์

12 0705012 นางสาว นันทกา สนุกแสน

13 0705013 นางสาว วัชราภรณ์ ซาซิโย

14 0705014 นาย เอกชัย สมพงษ์

15 0705015 นางสาว อรทัย หาญสงคราม

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)

พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สทบ.สาขา 7 หน้า 21/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0706001 นางสาว ภัคภร ชยเสนาพงศ์

2 0706002 นางสาว ปติญณา กว้างนอก

3 0706003 นางสาว จิราพร เพชรประไพ

4 0706004 นาย อรรถพล จงยาว

5 0706005 นาย สุเรนทราชิน ยุคนทรานนท์

6 0706006 นาย พีระกานต์ ม่วงมา

7 0706007 นางสาว สายรุ้ง เลนสันเทียะ

8 0706008 นางสาว จุรีพร ขอพรกลาง

9 0706009 นางสาว แสงระวี เหล่ือมสีจันทร์

10 0706010 นางสาว ณฤดี ศรีไชย

11 0706011 นางสาว กรรณลพรรษ สินแก่น

12 0706012 นางสาว ภัทรภรณ์ เชาว์ประโคน

13 0706013 นางสาว กนกอร พวงยอด

14 0706014 นาย พิสิษฐ์ ภูละชัยอนันต์

15 0706015 นางสาว สุณิตา แก่นจันทร์

16 0706016 นาย มรุตต์ วงศ์ก้อม

17 0706017 นางสาว ฐิติมา ชัยบ ารุง

18 0706018 นาง นารี สุวินชัย

19 0706019 นาย ศิวกร ศรีจันทร์อ่อน

20 0706020 นางสาว กุลสตรี เขียนรัมย์

21 0706021 นางสาว ณัฐกาญจน์ กันทะโฮ้ง

22 0706022 นางสาว จริยากรณ์ พิมพ์ศรี

23 0706023 นาง วัชราภรณ์ ชูเลิศ

24 0706024 นางสาว ภัชราพร ช านิ

25 0706025 นางสาว ณัฐกมล เชื้อเถาว์

26 0706026 นาย ภัทรพล ถือสยม

27 0706027 นางสาว ปาริสา วงศ์ชนะสิทธ์ิ

28 0706028 นางสาว ศศินา บุตรวิเศษ

29 0706029 นาย จิรพัฒน์ ไสยาสน์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สทบ.สาขา 7 หน้า 22/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0706030 นางสาว ปภัสรา ศรีโพธ์ิกลาง

31 0706031 นางสาว กิ่งแก้ว เกิ้นโนนกอก

32 0706032 นาย รัฐกิจ หมั่นกิจ

33 0706033 นาย เกียรติศักด์ิ สาครสุคนธ์

34 0706034 นางสาว วิภาวี หล่อเภรี

35 0706035 นาย มงคล อินทร์สุข

36 0706036 นางสาว วรางคณา ชาติเหิม

37 0706037 นาง นันท์นภัส แก้วมณี

38 0706038 นาง ประพรรณศรี จันทะวงษ์

39 0706039 นาย อนุชา สันทัดรัมย์

40 0706040 นางสาว กชพร ไพรัมย์

41 0706041 นาย ปิยรัชต์ รัตนอัมพา

42 0706042 นางสาว สุพัตรา ฤทธิรณ

43 0706043 นาย ฤทธิรงค์ เคนหวด

44 0706044 นาย สุชิต อรุณรัมย์

45 0706045 นาย พลรักษ์ ตันมิ่ง

46 0706046 นางสาว จุฑารัตน์ ต้นกระโทก

47 0706047 นาย ณฐกร อิงแอบ

48 0706048 นางสาว ศิวพร ทองสลับ

49 0706049 นาย อนิรุทธ กมลศิริประเสริฐ

50 0706050 นาย วรวุฒิ วรเชษฐ์

51 0706051 นางสาว พิมพ์ดาว วรรณา

52 0706052 นาย ภาสกร กงประโคน

53 0706053 นางสาว ชาคริยา แสงสุริยะ

54 0706054 นาย กฤฒภัค โพธ์ิงาม

55 0706055 นางสาว วารุณี มะลิวรรณ์

56 0706056 นาย ปวีณ วัชระคุปต์

57 0706057 นางสาว นิศากร กะการดี

58 0706058 นาย ภัทรกฤช ฤดีภัทรวณิช

59 0706059 นาง ขวัญรัตน์ ตันติยศุภวงศ์

60 0706060 นาย ภควัต ภู่ศิริรุ่งโรจน์

61 0706061 นาง ดวิษา ธนาวร

62 0706062 นางสาว สราลี สนธิงาม

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สทบ.สาขา 7 หน้า 23/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0706063 นางสาว สุรัตนา หมั่นหาโชค

64 0706064 นางสาว วันวิสาข์ เอียดประพาล

65 0706065 นาย ธนกฤต จันทร์ค า

66 0706066 นางสาว อรนุช บอนขุนทด

67 0706067 นางสาว สิริรัตน์ มนปาน

68 0706068 นางสาว แพรวพรรณ กล่อมส าโรง

69 0706069 นางสาว อัมพร นางสันเทียะ

70 0706070 นางสาว ศรัญญา รานอก

71 0706071 นางสาว จุรีรัตน์ ฝาพิมาย

72 0706072 นางสาว สายรุ้ง ศิริมนตรี

73 0706073 นางสาว ทิพวรรณ ประทักขินัง

74 0706074 นาง วงเดือน ป้านภูมิ วงเดือน ป้านภูมิ

75 0706075 นางสาว ศศิวิมล ปล่ังกลาง

76 0706076 นางสาว พรรณฉวี แพเกาะ

77 0706077 นางสาว ณัฐภรณ์ ประเสริฐย่ิง

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สทบ.สาขา 7 หน้า 24/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0709001 นางสาว กาญจนา พันทอง

2 0709002 นางสาว ปุณิกา เจริญพันธ์ุ

3 0709003 นางสาว กุลฉัตร โหลนอก

4 0709004 นางสาว สุกัญญา เมืองสุข

5 0709005 นางสาว พัทธนันท์ ครุธแก้ว

6 0709006 นาย ดิเรกฤทธ์ิ แสงโชติ

7 0709007 นาย ทศพล ชาติรัมย์

8 0709008 นาย ดิศญรินทร์ พันทรศิริมาส

9 0709009 นาย ธนากร จรเอ้กา

10 0709010 นาย เมธิสรัศมิ์ มะวังนุทูล

11 0709011 นางสาว ดารกา ส ารวมจิตร

12 0709012 นางสาว พัชราวรรณ อันมัย

13 0709013 นาย เนติธร จิมแสง

14 0709014 นางสาว กวิสรา คชลี

15 0709015 นางสาว กัลยกร จอมมาลา

16 0709016 นางสาว กุลธิดา ขอเชื่อมกลาง

17 0709017 นางสาว อโณทัย เชยประโคน

18 0709018 นางสาว อาริญากรณ์ ปล้ืมสุด

19 0709019 นางสาว อรทัย โทอาสา

20 0709020 นาย อุดม แพฟืน

21 0709021 นางสาว สุพัชรีญา ภูมิกระจ่าง

22 0709022 นางสาว ชมพูนุช ชิดตะขบ

23 0709023 นางสาว ปนัดดา วุฒิสาร

24 0709024 นางสาว จุรีพร หน่วยกระโทก

25 0709025 นางสาว จุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์

26 0709026 นางสาว แสงอรุณ ทองสลับ

27 0709027 นางสาว อมรรัตน์ ค าทะเนตร์

28 0709028 นางสาว วรรณพรรธน์ ล่ิมเจริญวัฒนากุล

29 0709029 นาง ช่อทิพย์ พรมชื่น

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 7  (จังหวัดนครรำชสีมำ)

พนักงานบริหารงานทัว่ไป สทบ.สาขา 7 หน้า 25/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0709030 นาย อนุชิต ช่วยกลาง

31 0709031 นางสาว ภรัณยา วรรณสุทธ์ิ

32 0709032 นางสาว นพวัน ค าวิกิต

33 0709033 นาย นันทวัฒน์ สิงห์ศิลป์

34 0709034 นางสาว ดาวรุ่ง ฤทธ์ิศรี

35 0709035 นางสาว ภัทนิยา วัฒนชัยประสิทธ์ิ

36 0709036 นาย ภาคภูมิ รัตนกฤตยากุล

37 0709037 นางสาว ดวงธิดา มิ่งภูเขียว

38 0709038 นางสาว เข็มทอง อินทร์ทอง

39 0709039 นางสาว จิตอารีย์ คล้ายห้างหว้า

40 0709040 นาย ชาติชาย ไพจัตุรัส

41 0709041 นาย วีรพงษ์ ลิขิตด ารงเกียรติ

42 0709042 นางสาว อัจฉรียา ชัยสันเทียะ

43 0709043 นาง ศิริทิพย์ ราชเจริญภักดี

44 0709044 นางสาว สมวจี สุขจิตร์

45 0709045 นางสาว ลลิตา แตะอินรัมย์

46 0709046 นางสาว พิไลวรรณ หล้าสุวงษ์

47 0709047 นางสาว ธิดาวรรณ กล่ินหวล

48 0709048 นาย คมสันต์ จันทร์ประสงค์

49 0709049 นาง ละมัย แก่นกลาง

50 0709050 นางสาว ศศิธร พันธ์ไสว

51 0709051 นางสาว คณิตา วงศ์กนก

52 0709052 นางสาว สุทธดา ฤกษ์จันทร์

53 0709053 นางสาว อารีวรรณ แก้วชูใส

54 0709054 นางสาว สายฝน จิรรุ่งธนเดช

55 0709055 นางสาว สุธิดา พงษ์เผือก

56 0709056 นางสาว อมรรัตน์ เมืองขวา

57 0709057 นาย วีระจิต สามสี

58 0709058 นางสาว นันทยา สาพา

59 0709059 นางสาว วรรณภา บุญมั่น

60 0709060 นางสาว วิภารัตน์ วิณรงค์

61 0709061 นาย ณรงค์ ธรรมขันธ์

62 0709062 นางสาว ยุพา มณีโคตร

พนักงานบริหารงานทัว่ไป สทบ.สาขา 7 หน้า 26/27



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0709063 นางสาว วันวิสา อาจฤจทธ์ิ

64 0709064 นางสาว ประศิพร โชติเมืองปัก

65 0709065 นางสาว รัตนาพร สิงห์ในเมือง

66 0709066 นาย ณัฐชนน ฦาชา

67 0709067 นางสาว ธันยากร หาญสุวรรณ

68 0709068 นางสาว ทัศนีย์ ทองสายออ

69 0709069 นางสาว ปภาฑิตา สุวรรณสาร

70 0709070 นางสาว กนกวรรณ ค าประวัติ

71 0709071 นางสาว มาชิยาวรรณ ต้ังวงศ์

72 0709072 นาย ภานุรุจ สมนาม

73 0709073 นางสาว สกาวเดือน บุญปลอด

74 0709074 นาย ธีระยุทธ เอ็นจันทึก

75 0709075 นางสาว อารีย์ หวังดีกลาง

76 0709076 นาย วีระวัฒน์ เสนาพร

77 0709077 นาย ธนายุทธ ภู่นอก

78 0709078 นางสาว พิมพ์ชนก รักพร้า

79 0709079 นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อสีดา

80 0709080 นางสาว ปานทิพย์ กล้ากระโทก

81 0709081 นางสาว ขนิษฐา พูนปริญญา

82 0709082 นางสาว สุภาวดี พรหมพันธ

83 0709083 นางสาว ธนพร จุดโต

84 0709084 นาย ปฎิภาณ มอมขุนทด

85 0709085 นางสาว เพชรไพลิน ศิริพร

86 0709086 นางสาว ศิรินทิพย์ แก้วกระโทก

พนักงานบริหารงานทัว่ไป สทบ.สาขา 7 หน้า 27/27


