
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0801001 นางสาว เรณุมาศ ศรีบุญ

2 0801002 นาย วีระชัย พุม่ทอง

3 0801003 นางสาว ปาณิศา จันทิมา

4 0801004 นางสาว ณัฐพร ประเสริฐ

5 0801005 นางสาว วิภาวัลย์ เวียงอินทร์

6 0801006 นาย นภัสศัย ทองสนธิ

7 0801007 นางสาว นงลักษณ์ นากรณ์

8 0801008 นางสาว นารี สุขรักษา

9 0801009 นางสาว ปริญชานันท์ หงษ์นภวิทย์

10 0801010 นางสาว อารียา ประถมภาส

11 0801011 นาง แก้วอัมพร พรหมมา

12 0801012 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีเมือง

13 0801013 นาย ธนา จันทะวี

14 0801014 นางสาว ณัฐติกาลน์ ศิลปักษา

15 0801015 นางสาว นิภาภรณ์ มิกขุนทด

16 0801016 นาง มลทยา ศรีวานิช

17 0801017 นางสาว อลิสา หาโสม

18 0801018 นางสาว จินตพร เลิศกระโทก

19 0801019 นาย ปิติพงษ์ ค าวงศ์

20 0801020 นางสาว อภิญญา ไชยบุตร

21 0801021 นางสาว จุฑารัตน์ แสนโท

22 0801022 นางสาว สุปราณี ชะค ารอด

23 0801023 นางสาว พรพิมล บุญเทียม

24 0801024 นางสาว วิลาวัลย์ ทาริน

25 0801025 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย์

26 0801026 นางสาว วิไลลักษณ์ สารบูรณ์

27 0801027 นางสาว วิชชุดา ก้อนค าดี

28 0801028 นางสาว ดาราวดี ก าพุฒ

29 0801029 นางสาว อุไรวรรณ แสงค าดี

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 8 (จังหวัดอุบลรำชธำนี)
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0801030 นางสาว คัมภีรพรรณ โพธ์ิขาว

31 0801031 นางสาว กานต์พิชชา จีนประสพ

32 0801032 นางสาว พรรณวัลย์ ทองอินทร์

33 0801033 นาย พงษ์พิทักษ์ ปัททุม

34 0801034 นางสาว วารีรัตน์ ศรีค า

35 0801035 นางสาว วิภาวดี สิงสีทา

36 0801036 นางสาว เพ็ญนภา แก้วคงดี

37 0801037 นางสาว รัชดาภรณ์ วงษาเลิศ

38 0801038 นางสาว แสงระวี หลักทอง

39 0801039 นางสาว จริยา สาสมัคร

40 0801040 นางสาว คมคาย ผาพิมูล

41 0801041 นางสาว อินทุออน สิงสู่

42 0801042 นาย วุฒิชัย สิงสู่

43 0801043 นางสาว ฉันทพิชญา บุญเมือง

44 0801044 นางสาว บุณรดา สามารถ

45 0801045 นางสาว สิทธินีย์ กางกั้น

46 0801046 นางสาว นิรบล อุดด้วง
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0804001 นาย ชฎิลเดช อ้วนแก้ว

2 0804002 นาย เกียรติพงษ์ กมลฤกษ์

3 0804003 นาย ฤทธ์ิณรงค์ ดีไว

4 0804004 นางสาว กนกวรรณ ใยขันธ์

5 0804005 นางสาว พนิดา ระพาเพท

6 0804006 นาย ณัฐพงษ์ นิพิฐชนะรักษ์

7 0804007 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช

8 0804008 นาย จักรยุธ ทองค า

9 0804009 นางสาว ศกลวรรณ แสงสุข

10 0804010 นางสาว ศิริยาภรณ์ บึงมุม

11 0804011 นางสาว ศิริรัตน์ จันพิรักษ์

12 0804012 นาย นราวิชญ์ เสรพล

13 0804013 นางสาว อรวรรณ สุริยะ

14 0804014 นาย ภาณุวัฒน์ จันทคาด

15 0804015 นางสาว อัจฉราภรณ์ สารการ

16 0804016 นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิม่

17 0804017 นางสาว ดาราณี แช่มประสพ

18 0804018 นางสาว วัลลี สาระพล

19 0804019 นางสาว รัษฎากร ดวงจันทร์

20 0804020 นาย สถาปัตย์ ส่งเสริม

21 0804021 นางสาว นภัสวรรณ ยืนยาว

22 0804022 นางสาว รัตนาพร ปิน่ประไมย์

23 0804023 นางสาว ปวีณา สารคาญ

24 0804024 นางสาว พิมพ์จันทร์ วรรณทอง

25 0804025 นาย ทัศพล ป้องเพ็ชร

26 0804026 สิบเอก ประกาศ ผิวอ้วน

27 0804027 นางสาว ธนวรัท ธนาธิภัคชัย

28 0804028 นาย ศุภสิทธ์ิ ไชยแสง

29 0804029 นาย อภิชิต มาลัย

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 8 (จังหวัดอุบลรำชธำนี)
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0804030 นางสาว บรรรฑรวรรณ ทองทับ

31 0804031 นาย พงศกรณ์ เสถบุตร

32 0804032 นาย วัชรพงษ์ สมบูรณ์

33 0804033 นางสาว ณัฏฐาพร แก้วสาธร

34 0804034 นาย พรหมปกรณ์ พันธ์ุสุข

35 0804035 นาย ปรีชา ภารการ

36 0804036 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกัญญา ทองบ่อ

37 0804037 นางสาว สุนันทา ชินวัฒน์

38 0804038 นางสาว ชุตินาถ ส าโรงลุน

39 0804039 นางสาว ประภากร หาญธงไชย

40 0804040 นาย มานพ ขันอ่อน

41 0804041 นาย จักรกริษ พลีจันทร์

42 0804042 นาย ปรินทร ศรีบุระ

43 0804043 นางสาว ประภา อเนกา

44 0804044 นาย พงค์พันธ์ สะอาดพรรค

45 0804045 นางสาว ทิพวรรณ สืบวงค์

46 0804046 นาง พรพิมล ภูมิล าเนา

47 0804047 นางสาว วัชรามาตย์ ใจเครือ

48 0804048 นาย ธนพล ไชยพันธ์

49 0804049 นาย อณุวัช ดีเสมอ

50 0804050 นาย ศิริภพ ศิริอ านาจ

51 0804051 นาย สุรเชษฐ สุระ

52 0804052 นางสาว รสิกร เจียตระกูล

53 0804053 นาย วิชัย โสดา

54 0804054 นาย วรพล บุญจิตต์

55 0804055 นางสาว ชรัญญา สิมมา

56 0804056 นาย กิตติภูมิ ค าชัย

57 0804057 นางสาว เสาวลักษณ์ สุภาพัฒน์

58 0804058 นาย ศุภกร ขานทะราชา

59 0804059 นางสาว อนุตรา จูเปีย

60 0804060 นาย ธวัชชัย ศรีสะอาด

61 0804061 นางสาว วันวิสา มหานิติพงษ์

62 0804062 นาย ธนายงค์ นามบุตรดี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0804063 นางสาว ยุวดี อ านาจวงค์

64 0804064 นาย ภูวไนย สุวะศรี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0806001 นาย ชนากร สิงห์เปีย้

2 0806002 นางสาว จินตนา สาเสน

3 0806003 นางสาว วิจิตรา เชื้อแก้ว

4 0806004 นางสาว ธิติยาพร ศรีค า

5 0806005 นาย นัฐพงษ์ บุดดาวงค์

6 0806006 นางสาว สิริณภัทร วงค์เศษ

7 0806007 นาย ศุภชัย บุญทรง

8 0806008 นางสาว ขวัญฤดี เติมทรัพย์

9 0806009 นางสาว สิริกาญจน์ ศรีหล้า

10 0806010 นาย กิตติศักด์ิ ภูมิแกด า

11 0806011 นาย สมศักด์ิ ศรีทิม

12 0806012 นางสาว เดือนดารา ค าโฮง

13 0806013 นางสาว ศิรินันท์ พงษ์สิน

14 0806014 นาย จิรานุวัฒน์ จันทา

15 0806015 นาง วิริญญา ยาค า

16 0806016 นางสาว ดวงตา เหล็กดี

17 0806017 นางสาว ณัฐวลินดา สิงคาร

18 0806018 นาย อัชฌานันท์ ยอดแก้ว

19 0806019 นางสาว นฤมล บัวดก

20 0806020 นางสาว ณัฏฐกานต์ แก่นสนธ์ิ

21 0806021 นางสาว จารุณี จ าปาแก้ว

22 0806022 นางสาว กฤษณา ศรีภิรมย์

23 0806023 นางสาว กานต์ธิดา แสนสุข

24 0806024 นางสาว วิลาสินี เวียงอินทร์

25 0806025 นาย จักรกริช วันนา

26 0806026 นางสาว ปรารถนา สุขนา

27 0806027 นางสาว ภัสสร ศรีสง่า

28 0806028 นาย สุยนต์ บุญขาว

29 0806029 นางสาว อาริษา เย็นใจ อาริษา เย็นใจ

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 8 (จังหวัดอุบลรำชธำนี)
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

30 0806030 นางสาว กัญญาพัชร ทองอ่อน

31 0806031 นางสาว จารุณีย์ วรรณวาส

32 0806032 นาย พิสุทธ์ิ โสมอินทร์

33 0806033 นางสาว พิมพ์พิศา โนนศรีชัย

34 0806034 นาย สัมฤทธ์ิ ศรีไค

35 0806035 นาย อธิคคม โพธ์ิศรี

36 0806036 นาย ศุภชัย บุญคง

37 0806037 นาย นิรันดร์ รัตนสงวน

38 0806038 นาย คีตา ผาสิน คีตา ผาสิน

39 0806039 นางสาว เพชรชมพู มากนวล

40 0806040 นาย ภวัต ระยับศรี

41 0806041 นาย จักรกฤษณ์ สายค า

42 0806042 นางสาว อรอนงค์ ค ากันหา

43 0806043 นางสาว ศิริขวัญ ทองยุ้น

44 0806044 นาย สุรวุฒิ ทองยุ้น

45 0806045 นาย เสกสรรค์ ดวงมาลา

46 0806046 นาย ชินดนัย ธนงค์

47 0806047 นางสาว สุธาสินี พงษ์เฉลียว

48 0806048 นาย ชินบุตร ฝ้ันอุตมะ

49 0806049 นางสาว จารุณี ส าเภา

50 0806050 นางสาว อรุณรัตน์ ด ามา

51 0806051 นางสาว จันจิรา พาค าสุข

52 0806052 นางสาว ชไมพร สุวรรณไตรย์

53 0806053 นาย กิตติพงษ์ ผ่องปัญญา

54 0806054 ว่าที ่ร.ต.หญิง กมลชนก ทองหมื่น

55 0806055 นางสาว ธนพร ทวีโคตร

56 0806056 นางสาว อังศุมาลินท์ แก้วประดับ

57 0806057 นางสาว อิศริยา สีหะวงษ์

58 0806058 นาย นายภัทธิยาวุฒิ บุญจอม

59 0806059 นางสาว อ าภา พัดทาป

60 0806060 นาย ธนรักษ์ ผิวเหลือง

61 0806061 นาย ณัฐคุณ เผ่าภูรี

62 0806062 นางสาว รัตนาภรณ์ พรมฤทธ์ิ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

63 0806063 นางสาว มัทนา สิทธิสา

64 0806064 นางสาว กณิกนันต์ สอนเจริญ

65 0806065 นางสาว ยศวรัตน์ นัญธรจรัสพงศ์

66 0806066 นาย ณัฐวุฒิ โล่ห์ค า

67 0806067 นางสาว ปฐมา พรมฤทธ์ิ

68 0806068 ว่าที.่ร.ตี อภิเชษฐ์ สุขเฉลิม

69 0806069 นาย อนุวัฒน์ อารีย์

70 0806070 นาย กฤษณพงศ์ สัมฤทธ์ิ

71 0806071 นางสาว นภาพร รัตนวัน

72 0806072 นางสาว ณัฏฐกานต์ คัดทะมาร

73 0806073 นาย นที สุวรรณมาโจ

74 0806074 นาย ธนกฤต สุขไชย

75 0806075 นาย ฤทธ์ิศักด์ิ ทองประเสริฐ

76 0806076 นาย วิริยะ บุญญา

77 0806077 นางสาว ยุวนันท์ แก้วศรี

78 0806078 นางสาว ศศิวิมล วันศรี

79 0806079 นางสาว สุนิสา กาเผือก

80 0806080 นาย วัฒนชัย สถานสุข

81 0806081 นาย พิรสิทธ์ิ อกอุ่น

82 0806082 นางสาว ปนัดดา ชลการณ์

83 0806083 นาย อนันต์ ป้องค า

84 0806084 นางสาว ดวงพร ทองชุม

85 0806085 นางสาว พิมพ์ใจ เชื้อชัย

86 0806086 นางสาว พรทิพย์ ไชยอุย

87 0806087 นาง ฐิตา บุญชุ่ม

88 0806088 นางสาว อัณศยา จันทร์หอม

89 0806089 นาย จตุพร สุพัฒน์

90 0806090 นางสาว รุ่งอรุณด์ิ สหุนันท์

91 0806091 นางสาว สุมาลี เหล่ือมใส

92 0806092 นางสาว พัชริดา เพ็งสอน

93 0806093 นางสาว อัมรินทร์ สายศร

94 0806094 นาย สัมฤทธ์ิ สิงหะ

95 0806095 นางสาว หทัยชนก ไชยชาติ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

96 0806096 นาย ตรีเทพ หนองกก

97 0806097 นาย วินัย รัตหนองขี

98 0806098 นาย แสงทอง วารี

99 0806099 นางสาว ชนิสรา หมดกรรม

100 0806100 นาย อนุุภาพ อดกล้ัน

101 0806101 นาย กมล เกตศักด์ิ

102 0806102 นางสาว ยุวดี นามแสน

103 0806103 นางสาว สุภาภิชญ์ เกษรพันธ์

104 0806104 นางสาว ธิดาพร แก้วหาญ

105 0806105 นางสาว วรวรรณ แก้วค าสี

106 0806106 นาย ปราชญ์ ทองสุ

107 0806107 นางสาว นัทชา กาละกุล

108 0806108 นาย ยุทธพิชัย สาลีวรรณ

109 0806109 นางสาว น้ ามนตร์ทิพย์ สายสุวรรณ

110 0806110 นาย สวนิต สีเป้ง

111 0806111 นาย ศุภวัฒน์ โกฎหอม

112 0806112 นางสาว กมลทิพย์ ขันชะลี

113 0806113 นาย ชัชชัย สนใจ

114 0806114 นางสาว สุนิสา เมตมาต

115 0806115 นาย ธีรนัย กอแก้ว

116 0806116 นาย อ านาจ สุดสวาท

117 0806117 นางสาว กัญญ์พิชญา ปวะบุตร

118 0806118 นางสาว ศิริรัตน์ บุดดีสุข

119 0806119 นางสาว ธีราพรรณ ปวะบุตร

120 0806120 นางสาว เนตรนภา มีชัย

121 0806121 นางสาว นิรันดร์ แปลา

122 0806122 นางสาว ชฎาพร ผากา

123 0806123 นางสาว ชาริดา ก้านอินทร์

124 0806124 นางสาว วลัยลักษณ์ โล่ห์แจ่ม

125 0806125 นางสาว ลลิตา ชมรส

126 0806126 นาย สุวรรณ เชื้อหงษ์

127 0806127 นางสาว สมใจ สมเพชร

128 0806128 นางสาว นันทนา เย็นใจ
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129 0806129 นาย เอกพงษ์ บัวงาม

130 0806130 นาง ธัญกานต์ บัวงาม

131 0806131 นางสาว ศิริลักษณ์ หมื่นสุข

132 0806132 นาย นิธิเขต พรมชัย

133 0806133 นางสาว ฐปนีย์ เสนา

134 0806134 นาย พุทรงค์ ชินภาชน์

135 0806135 นาย อภิวัฒน์ ตองอบ

136 0806136 นาย สราวุธ แสงก่ า

137 0806137 นาย นวพรรษ โมระดา

138 0806138 นาย ณฐพนธ์ เวชกามา

139 0806139 นาย รัฐภูมิ จันทิมา

140 0806140 นาย อภิชัย โทค าเวช

141 0806141 นางสาว ปารีดา ค าสีทา

142 0806142 นาย ประเวทย์ กาญจนารี

143 0806143 นางสาว ยุวรี มัยยะ

144 0806144 นาย ประทิน ทากะเมียด

145 0806145 นางสาว นฤมล เทียมสุวรรณ

146 0806146 นาย วิวัตร จันทร์แจ่ม

147 0806147 นาย เด่น ประดับศรี

148 0806148 นาย ณัฏฐกฤต โสภานเวช

149 0806149 นาย ภัทรพล ผ่องศรี

150 0806150 นาย โกศล ลือชา

151 0806151 นางสาว ปราชญาพัชร์ พิมพ์หล่อ

152 0806152 นาย วรวิทย์ กองสุข

153 0806153 นางสาว ไพลิน ยุพโคตร

154 0806154 นางสาว สุพัตตรา ดาราค า

155 0806155 นาง ศรินทรา พันธุโพธ์ิ

156 0806156 นาย ทรงชัย เขียวข า

157 0806157 นาย บดินทร์ ใจคง

158 0806158 นางสาว นราวดี สุวรรณกูฏ

159 0806159 นางสาว ปิยาภรณ์ ชาวอุบล

160 0806160 นาย วทัญญู ลุนบุตร

161 0806161 นางสาว สุพิชา อินทร์สา
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162 0806162 นางสาว ทิพวัลย์ ธรรมวงค์

163 0806163 นาง ผกาพันธ์ บุบผา

164 0806164 นางสาว ณิฐินันท์ ปานประชาติ

165 0806165 นางสาว เจนจิรา โสภารักษ์

166 0806166 นาย บุญถนอม หาญกลาง

167 0806167 นางสาว ปรินทร์รัตน์ เครือเทียน

168 0806168 นาย ธีระเดช เลิศสงคราม

169 0806169 นาย อดุลย์ บุญพบ

170 0806170 นาย ณัฐพล ศีรี

171 0806171 นาย วุฒิไกร ว่องไวตระกูล

172 0806172 นาย นันทปรีชา มงคลกุล

173 0806173 นางสาว อรวรรณ สุดแสง

174 0806174 นางสาว จิตรลดา จันเคน

175 0806175 นาย กลวัชร วันเรืองโชค

176 0806176 นางสาว เกวลิน ด านิล

177 0806177 นางสาว กันตินันท์ บุญลิลา

178 0806178 นางสาว เพ็ญนภา วังแก้ว

179 0806179 นางสาว จินตนา อินโสม

180 0806180 นาย สมพงษ์ โพธ์ิศรี

181 0806181 นาย ดิษยนันท์ โพธ์ิศรี

182 0806182 นาย นันทรัตน์ โกศล

183 0806183 นางสาว ไพลิน ตังควณิชย์

184 0806184 นาย เกริกกฤษณ์ พรหมลา

185 0806185 นางสาว สุภาวดี ผลาผล

186 0806186 นาย เฉลิมพล ขันตี

187 0806187 นางสาว อภิรดี แก้วเขียว

188 0806188 นางสาว สุดารัตน์ อุดมศรี

189 0806189 นาง จิราวดี รัศมี

190 0806190 นาย พงพัน อัมภรณ์

191 0806191 นางสาว กนิษฐา ธนาวิวัฒน์ชัยกุล

192 0806192 นางสาว อรพิมล ดาราย้อย

193 0806193 นางสาว ภัทราภรณ์ มลทินอาจ

194 0806194 นางสาว กิตติยา สารโท
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195 0806195 นางสาว ญาสุมินทร์ นามหงสา

196 0806196 นางสาว ปราณปรียา ค าผาลา

197 0806197 นาย มลเทียร สูงขาว

198 0806198 นาย วิโรจน์ สมสอน

199 0806199 นาย โกวิท สันติประพุทธ์

200 0806200 นางสาว หทัยชนก บุญกระสาน

201 0806201 นาย อชาตศัตรู สีสุวัตถิ์ภักดี

202 0806202 นางสาว ธัญญารัตน์ มงคลมะไฟ

203 0806203 นางสาว พัชรินทร์ ธนฤทธิไพศาล

204 0806204 นางสาว จิราวรรณ ปัญญารมย์

205 0806205 นาย ณัฐพงศ์ นิสดล

206 0806206 นางสาว อลิตา ศรีสุข

207 0806207 นาย นรินทร์ ไชยพิมพ์

208 0806208 นาย เพทาย บ ารุงศิลป์

209 0806209 นางสาว ปลายฝน สร้อยจิตร

210 0806210 นางสาว ปรียานุช สัจจะบาล

211 0806211 นางสาว นิมิตรา ศรีมูล

212 0806212 นาย วทัญญู ส าเภา

213 0806213 นางสาว พราวนภางค์ จ าปาชุม

214 0806214 นาย ปรีชา วงศ์ขันธ์

215 0806215 นาย วินัย บุญยอ

216 0806216 นางสาว วิศรา จ าใบรัตน์

217 0806217 นาง ญาดา วงษ์ทอง

218 0806218 นางสาว อนุชธิดา อยู่เย็น

219 0806219 นาย สราวุธ โสภา

220 0806220 นาย วาที ลพพันธ์ทอง

221 0806221 นาย พีระพล เวียงค า

222 0806222 นาย กมลภพ ทีค าแก้ว

223 0806223 นางสาว รัชฎาภรณ์ มัศยามาศ

224 0806224 นางสาว เจษฎาภรณ์ วงศ์เพ็ญ

225 0806225 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ขุ่ยทอง

226 0806226 นาย ศุภชัย ศรีมะเรือง

227 0806227 นางสาว บัญณรัตน์ ทองเรียง
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228 0806228 นาย ดัสกร โสมะสา

229 0806229 นางสาว รุ้งทิพย์ ทองโชติ

230 0806230 นางสาว รวิกานต์ งามฉลวย

231 0806231 นางสาว ศรินธร สายแวว

232 0806232 นางสาว วริษฐา บุตรจันทร์

233 0806233 นางสาว กิตยาภรณ์ คนหาญ

234 0806234 นาย นายเสฏฐิวุฒิ กองเงิน

235 0806235 นาย จักรภพ แสวงวงศ์
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1 0809001 นางสาว นพมาศ สนับหนุน

2 0809002 นาย ฤทธิเกียรติ ศุภดล

3 0809003 นาง ธัญชนก สิทธิสาร

4 0809004 นาย วัชรินทร์ ธงศรี

5 0809005 นางสาว ชุติมา แสวงสุข

6 0809006 นาย ญาณเมธี เวชกามา

7 0809007 นางสาว พาวิณี ขันที

8 0809008 นาย ภัทรศักด์ิ ซอกลม

9 0809009 นางสาว จุไรรัตน์ แสนทวีสุข

10 0809010 นางสาว กรรณิการ์ โรมโคกสูง

11 0809011 นางสาว พยอม เจริญรัตน์

12 0809012 นางสาว ชมภูนุช เพียรคุ้ม

13 0809013 นางสาว ศิริพร ตางาม

14 0809014 นางสาว ธนนันท์ ค าดี

15 0809015 นาย พรเทพ ปรุงเกียรติ

16 0809016 นางสาว ฐิติพร มหาแสน

17 0809017 นาย ธนาธนวรรธน์ ศรีสุระ

18 0809018 นาย ช านาญ อุทา

19 0809019 นาง พัทธนันท์ พวงศิลป์

20 0809020 นางสาว ช่อผกา มะดารักษ์

21 0809021 นางสาว ณิชชานัท อาวุธ

22 0809022 นาย สุรภัทร คุณวรเกษตร

23 0809023 นางสาว จริยา เชื้อสะอาด

24 0809024 นางสาว เจนจิรา มลโมลี

25 0809025 นางสาว อรพรรณ สิงหา

26 0809026 นางสาว สุนันทา สุพงษ์

27 0809027 นางสาว พิกุล นันทะมาตร

28 0809028 นางสาว อารยา ปัญญาเหลือ

29 0809029 นาย นนทวัฒน์ โกการัตน์

30 0809030 นางสาว สายชล ทุมมากร

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 8 (จังหวัดอุบลรำชธำนี)
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31 0809031 นางสาว อุษา แจ้งพรหมมา

32 0809032 นางสาว ประพัชรา จ้อยรักษา

33 0809033 นาย สิทธิพงษ์ มิ่งขวัญ

34 0809034 นางสาว อ าพริกานันท์ บุบผาชาติ

35 0809035 นางสาว นุจรีนารถ บุบผาชาติ

36 0809036 ว่าทีร่.ต.หญิง เกษสุดา ค าดี

37 0809037 นางสาว ฟ้ามุ่ย ทองเทพ

38 0809038 นางสาว ปสุตา สิงห์ชมภู

39 0809039 นางสาว จิราพร คงนิล

40 0809040 นาง ปาลีรัตน์ สวัสดี

41 0809041 นางสาว จริยา วงษา

42 0809042 นาย วรมิตร วันศุกร์

43 0809043 นางสาว ขวัญแข พูลเพิม่

44 0809044 นาย ศักดา วงศ์จิรนันท์

45 0809045 นางสาว ศุภรัตน์ มณพรมมา

46 0809046 นางสาว ชนัญชิดา บุญจันทร์

47 0809047 นาย พชร ไชยราช

48 0809048 นางสาว รุจีนา ศรกล้า

49 0809049 นาย สุนทร สมพงษ์

50 0809050 นางสาว รัชนีพร ชูเชื้อ

51 0809051 นางสาว นิสาลักษณ์ บูรณะ

52 0809052 นาย อภิสิทธ์ิ โคตรสขึง

53 0809053 นางสาว มลิวัลย์ พรมลี

54 0809054 นาย วีระชัย ไหมทอง

55 0809055 จ่าสิบโท อภิศักด์ิ พลใส

56 0809056 นางสาว เพ็ญพร ยางศรี

57 0809057 นาย อัศนี แสงสิงห์

58 0809058 ว่าทีร้่อยตรีหญิงตรีรณา มารัตน์

59 0809059 นาย ธนากรณ์ บัวบาน

60 0809060 นางสาว พรศิริ รัตนศรี

61 0809061 นาย ชัยยา แหวนหล่อ

62 0809062 นาย อดิศร แก้วพวง

63 0809063 นางสาว นิศารัตน์ สายทอง

64 0809064 นางสาว วราพร สีหาบุตร
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65 0809065 นางสาว อุบลวรรณ งอกศรี

66 0809066 นางสาว ธัญนิตย์ มณีวงษ์

67 0809067 นาย พชร ชูไทย

68 0809068 นางสาว สุภาวดี อิโน

69 0809069 นาย ธนพัฒน์ บ ารุงเกตุอุดม

70 0809070 นาย คุณาพจน์ โคตรพันธ์

71 0809071 นางสาว อชิรญาณ์ เจริญวงศ์

72 0809072 นาย กฤติน นิสัยมั่น

73 0809073 นางสาว ปฐมพร คนเพียร

74 0809074 นางสาว จุลรณี ตาบุดดา

75 0809075 นาย สมจิตร ผลชะอุ่ม

76 0809076 นาย ปฏิภาณ แก้วเนตร

77 0809077 นางสาว ภัทรวดี มะค าแป้น

78 0809078 นางสาว จันทราทิพย์ บาอินทร์

79 0809079 นางสาว ประภัสสร ประมูลอรรถ

80 0809080 นางสาว ปิยาลักษณ์ ทิพย์อักษร

81 0809081 นางสาว อนุชธิดา สาระบุตร

82 0809082 นางสาว พรพัชรนันท์ เพ็ญจันทร์

83 0809083 นางสาว วิชุดา ค าด่วน

84 0809084 นาย อ านาจ ลาภารัตน์

85 0809085 นางสาว กีรติ พิมขาลี

86 0809086 นางสาว ลัดดา ศรีวะรา

87 0809087 นางสาว วลัยลักษณ์ คนเพียร

88 0809088 นาย เกียรติภูมิ วิจิตรสุนทร

89 0809089 นาง จันทรา สาบาล

90 0809090 นาย ไพโรจน์ สาเส็ง

91 0809091 นาย อรรถดนัย หาปัญนะ

92 0809092 นาย เอกอมร พยัฆษา

93 0809093 นางสาว นัฐยา กรุณา

94 0809094 นาย วรวุฒิ บุญราช

95 0809095 นาย ปิยะวุฒ ระดาพงษ์

96 0809096 นางสาว นาริน แน่นดี

97 0809097 นาย วีระศักด์ิ จินดาอินทร์

98 0809098 นางสาว นิตยา ตรีโรจน์พร

พนักงานบริหารงานทัว่ไป สทบ.สาขา 8 หน้า 16/17



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

99 0809099 นาย สุรศักด์ิ ประชุมชัย

100 0809100 นางสาว อรทัย สุขไขย

101 0809101 นางสาว ชนัญชิดา กุลวงศ์

102 0809102 นางสาว วิรากานต์ รัตน์ใหม่

103 0809103 นาย จตุพร สาระโท

104 0809104 นางสาว สุนิสา ค าเขียว

105 0809105 นาง สมปอง วงศ์จันทร์

106 0809106 นางสาว กุลชญา อุราเลิศ

107 0809107 นาย เสกสรร สายสงค์

108 0809108 นางสาว รุจิรา โถทอง

109 0809109 นาง เปรมพิชา สิทธิศาสตร์

110 0809110 นางสาว นิตยา แสนดี

111 0809111 นางสาว ณัฐธยาน์ แดงอาจ
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