
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1001001 นางสาว สุรวดี สาหมีด

2 1001002 นางสาว ภาณุมาส คงสวัสด์ิ

3 1001003 นางสาว จินดาวรรณ แก้วละเอียด

4 1001004 ว่าที ่ร.ต.หญิง กิติยา ต้ิงด า

5 1001005 นางสาว เพ็ญศรี พรหมแก้ว

6 1001006 นาย ธรรมรัตน์ ต้ิงด า

7 1001007 นางสาว กชกร คงเงิน

8 1001008 นางสาว สร้อยสุดา เทพขาว

9 1001009 นาง วินิดา เพชรประทุม

10 1001010 นาง ปุณยนุช หวานทอง

11 1001011 นางสาว กลิตา บุญนวล

12 1001012 นางสาว นัฏฐิกา ทองเนื้อแข็ง

13 1001013 นางสาว ลักษิกา พานิชการ

14 1001014 นางสาว บุษยพรรณ ช่วยนุ้ย

15 1001015 นาง อานีต้า บือราเฮง

16 1001016 นางสาว ไรหนับ ขุนหลัด

17 1001017 นางสาว ฉวีวรรณ รอยะ

18 1001018 นางสาว ณัฐสุดา มณีนวล

19 1001019 นางสาว นรพร นิมะ

20 1001020 นางสาว กรณพัฒน์ นกแก้ว

21 1001021 นางสาว ชนัญญา สุวรรณรัตน์

22 1001022 นาย กิตติพศ ชูประสิทธ์ิ

23 1001023 นางสาว สุรีย์พร บัวทอง

24 1001024 นาย ณรงค์ หมีดหรน

25 1001025 นางสาว อาลียา ดือราแม

26 1001026 นางสาว สีกรีนา ยามา

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 10  (จังหวัดสงขลำ)

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 10 หนา้ 1/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 1001027 นางสาว อังศุธร คงฤทธ์ิ

28 1001028 นางสาว นันทวัน ค าเรือง

29 1001029 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิราวรรณ ตรีสิงห์

30 1001030 นางสาว ชฎาพร สีสังข์แก้ว

31 1001031 นางสาว ปิยะพร สลับศรี

32 1001032 นางสาว ปุญญาพร บุญโยม

33 1001033 นางสาว ลลิตา สุวรรณโณ

34 1001034 นางสาว สาลีฮา อูมา

35 1001035 นางสาว อรกัญญา นนทพันธ์

36 1001036 นางสาว ธัญญานีย์ สินทวี

37 1001037 นาง วิภา ไชยรักษ์

38 1001038 นางสาว สมิทธิ  ์กานต์ ก่อกุลดิลก

39 1001039 นาง รัตนา ช่างล้อ

40 1001040 นาง กาญจนา ทองพูล

41 1001041 นางสาว อังคณา ย้ิมยก

42 1001042 นางสาว ธนิชญา บุญท่วม

43 1001043 นางสาว ณัฐนิชา ธรรมโชเต

44 1001044 นางสาว แพรวนภา มากสุข

45 1001045 นางสาว มุกสุดา สุทธิวรา

46 1001046 นางสาว กมลชนก ละอองพันธ์

47 1001047 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ จุลพิภพ

48 1001048 นางสาว ณัฐรดี คงเจริญ

49 1001049 นางสาว รัตนพร มะคงคา

50 1001050 นางสาว อุทุมพร จะรา

51 1001051 นางสาว กัญญารัตน์ พรหมคีรี

52 1001052 นางสาว นูรีซัน กาโหนะ

53 1001053 นาย เมธี เกล้ียงนิล

54 1001054 นางสาว สุกัลยา พฤกษพงศ์

55 1001055 นางสาว ภัทรวดี ชูชื่น

56 1001056 นางสาว มุกดา เพ็ชรสุวรรณ์

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 10 หนา้ 2/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

57 1001057 นาง พิมพ์พธู แซ่ต้ัน

58 1001058 นางสาว วนิดา สุวรรณรัตน์

59 1001059 นาง ลัดดาวัลย์ รัตนมณี

60 1001060 นางสาว ศศิธร รัตไตรทอง

61 1001061 นางสาว จุติมาศ สังข์ผุด

62 1001062 นางสาว ไอระดา นุ่นมี

63 1001063 นางสาว ฟาตีฮะห์ บือซา

64 1001064 นางสาว ณลิธาร บัวแก้วทอง

65 1001065 นางสาว ไซฟัต เจะโด

66 1001066 นางสาว รัฐนันท์ บูรณะ

67 1001067 นาย ธีรเดช คงพันธ์ุ

68 1001068 นาย ธนาวัตร นวลละออง

69 1001069 นางสาว อภิชาดา สุขแดง

70 1001070 นางสาว บาลิลิน เบ้งฮ้อ

71 1001071 นางสาว กาญจนา จ าเริญกิจ

72 1001072 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วาสนา เภอเกล้ียง

73 1001073 นางสาว เตือนใจ ชูปาน

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 10 หนา้ 3/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1004001 นาย ตะวัน เผือกผ่อง

2 1004002 นาย อภิภู สุนทรวุฒิคุณ

3 1004003 นาย ยาลาลูดิง ยีตูวา

4 1004004 นางสาว กาญรัตน์ ชูแก้ว

5 1004005 นางสาว ชณิญา ชูเสน

6 1004006 นางสาว ณิชากร หนูอุไร

7 1004007 นางสาว ปวิชญา แก้วขุนราม

8 1004008 นาย กวีวัฒน์ เสรีอภิวาสน์

9 1004009 นางสาว วีณา แก้วเรือง

10 1004010 นางสาว อังคณา อาแว

11 1004011 นางสาว ภัททิรา จันทศรี

12 1004012 นางสาว เบจมาส รักษาชล

13 1004013 นางสาว ชูพิศ ต้ังตระกูล

14 1004014 นางสาว ฉัตรทิพย์ พันธ์ุทอง

15 1004015 นาย วุฒิชัย ไชยบุรี

16 1004016 นาย กลวัชร อมรลักษณ์

17 1004017 นางสาว ปุณฑริก เกิดทิพย์

18 1004018 นาย วิทยา สุวรรณรักษา

19 1004019 นางสาว สุกัญญา พักบดี

20 1004020 นาย จักรกฤษณ์ ขวัญสกุล

21 1004021 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรอุมา ชุมแก้ว

22 1004022 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เกศกมล จันทร์ภักดี

23 1004023 นางสาว มุกรดา ศรีทอง

24 1004024 นางสาว วริศรา คงทอง

25 1004025 นางสาว มัญชุสา ศรีทองกระจ่าง

26 1004026 นางสาว ภัคหทัย สระทองไล

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 10  (จังหวัดสงขลำ)

นติกิร สทบ.สาขา 10 หนา้ 4/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 1004027 นาย ธนภัทร อริยกุลนิมิต

28 1004028 นาย รุจิภาส จันทิปะ

29 1004029 นางสาว อรปรียา ถีราวุฒิ

30 1004030 นางสาว ซารีนา มานะกล้า

31 1004031 นาย นายธีรภัทร แก้วสุก แก้วสุก

32 1004032 นางสาว ณิชาพรรณ ล าใยผล

33 1004033 นาย สุวิทย์ นิตชยพล

34 1004034 นาย ชาญณรงค์ รัตนโชเต

35 1004035 นางสาว ชุติมา บัวลาแก้ว

36 1004036 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูแก้ว

37 1004037 นางสาว วาสนา มาลัยทอง

38 1004038 นางสาว มาลินี เล่ียมกระโทก

39 1004039 นาย ภาณุวัตร อักษรเนียม

40 1004040 นาย ธีรวัฒน์  ธรรมโชติ 

41 1004041 นางสาว สิรภัทร ปานแก้ว

42 1004042 นางสาว เมธิณี เพชรขาว

43 1004043 นาย ชัชรินทร์ เส็นสกุล

44 1004044 นางสาว วิยะดา ส าเร

45 1004045 นางสาว ฤทัยรัตน์ มีหมื่นพล

46 1004046 นางสาว ถิรวรรณ ตาแก้ว

47 1004047 นางสาว เนตรนภา ชูน้อย

48 1004048 นาย ไตรรงค์ ขุนรงค์

49 1004049 นาย อภิรักษ์ อัตตะพันธ์

50 1004050 นางสาว ดวงใจ เผือกผ่อง

51 1004051 นาย ชยพล ชูพันธ์

52 1004052 นางสาว รอมาซะห์ อาแว

53 1004053 นาย ทาวัต เพ็งจันทร์

54 1004054 นางสาว ชนนิกานต์ อ่อนเกตุพล

55 1004055 นางสาว สุรียาณี ฮามะ

56 1004056 นางสาว นูซีตา บือโต

นติกิร สทบ.สาขา 10 หนา้ 5/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

57 1004057 นาย ศรัณยู ประกอบกาญจน์

58 1004058 นางสาว อาอีเสาะ ด้ิวดือลีมา

59 1004059 นาย สมใจ สุขโอ

60 1004060 นางสาว พรพิมล อรุณรัตน์

61 1004061 ว่าทีร้่อยตรี ธวัช หรุ่มวิสัย

62 1004062 นาย ปิยะชัย เแก้วทอง

63 1004063 นาย สุรชัย ทองกล่ิน

64 1004064 นาย ณัฐวัชร นิยมยาตรา

65 1004065 นางสาว มูรนา เจ๊ะและ

66 1004066 นางสาว จารุวรรณ พลเจริญ

67 1004067 นาย ณัฐกิตต์ิ ไหมศรีขาว

68 1004068 นาย พงษ์เทพ ปานบ้านใหม่

69 1004069 นางสาว สุลัคนา สุขล้ิม

70 1004070 นาย ณัฐนนท์ เผือกผ่อง

71 1004071 นางสาว ณัฎฐนัญ ด าช่วย

72 1004072 นาย รัฐพล ช านาญเหนาะ

73 1004073 นาย ยศกร หมัดอะดัม

74 1004074 นาย ณัฐชัย ย้ิมอยู่

75 1004075 นางสาว วารุณี สิทธิการ

76 1004076 จ.ท. ฤทธิศักด์ิ ศรีสุขใส

77 1004077 นางสาว อทิตญา ชะโนวรรณ

นติกิร สทบ.สาขา 10 หนา้ 6/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1006001 นางสาว อุษา เลหนุด

2 1006002 นางสาว รัตติญา ผุดมาก

3 1006003 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญมา

4 1006004 นางสาว สิริลักษณ์ ลาเต๊ะ

5 1006005 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี

6 1006006 นางสาว รอซีดะ มะเซ่ง

7 1006007 นางสาว นิศาชล นวลแก้ว

8 1006008 นาย ดนุพล มานะช านิ

9 1006009 นาย ธีรศักด์ิ ชุมมิคสา

10 1006010 นาย เทวัญ ชูบัวทอง

11 1006011 นางสาว ช่อเพชร คงใหม่

12 1006012 นาย ธนวัต จางอิสระกุล

13 1006013 นางสาว นูรียะห์ หะยีดอเลาะ

14 1006014 นางสาว สุรีพร หีมเบ็ญหมัด

15 1006015 นางสาว นุรมีย์ เบ็ญติสหัสอ าไพ

16 1006016 นางสาว พรรณพัตรา ภักดี

17 1006017 นางสาว จิรวรรณ โกศล

18 1006018 นางสาว สุชาวดี เอี่ยมสุวรรณ

19 1006019 นาย บุรินทร์ จันทร์นพคุณ

20 1006020 นางสาว รัชนี เง๊าะ

21 1006021 นางสาว นุฮายาตี เจ๊ะมะ

22 1006022 นางสาว ชญานิศ สระมุณี

23 1006023 นางสาว วิยะดา แก้วทอง

24 1006024 นางสาว จารุวรรณ จิตศิริ

25 1006025 นางสาว ปาลิตา ศึกหาญ

26 1006026 นางสาว สุไรดา แวอูเซ็ง

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 10  (จังหวัดสงขลำ)

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 10 หนา้ 7/23



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 1006027 นางสาว อุศณีย์ สาและ

28 1006028 นางสาว ปาณชญา นุ้ยเลิศ

29 1006029 นาย ชวกร เซ่ียงค้ิว

30 1006030 นาย ฮุสนี มอลอ

31 1006031 นางสาว กาญจนารักษ์ ฤทธิรักษ์

32 1006032 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ฐิติกมล ฤทธ์ิทอง

33 1006033 นางสาว นูรีย๊ะ หมานอะ

34 1006034 นาย วชิรวิทย์ ทองฤกษ์

35 1006035 นางสาว ปรีดาภรณ์ ชูแก้ว

36 1006036 นางสาว วิชชุดา พัวพันธ์

37 1006037 นาง ชมัยพร พลเพชร

38 1006038 นางสาว ดวงกมล ขาวปลอด

39 1006039 นางสาว ขนิษฐา พรหมราชแก้ว

40 1006040 นางสาว สุปราณี ชูเชิด

41 1006041 นางสาว อุราวรรณ ทักถาม

42 1006042 นาง สรัสนันท์ ศรีทะไวย

43 1006043 นางสาว นูเรียณี บือราเฮง

44 1006044 นางสาว จรัสวรรณ ชูเรือง

45 1006045 นาย กลวัชร ทองนาคพันธ์

46 1006046 นาย นัฐวุฒิ ฆงัคะมโณ

47 1006047 นาย เจริญ จันทร์ทอง

48 1006048 นางสาว กาญจนา หงษ์ทอง

49 1006049 นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์หนู

50 1006050 นางสาว นาฏยา หมื่นหนู

51 1006051 นางสาว สุวรรณี กาโฮง

52 1006052 นาย ธีรเดช เมืองราม

53 1006053 นางสาว ปริชญา สิทธิสาร

54 1006054 นางสาว ภารพันธ์ จันทร์หงษ์

55 1006055 นางสาว นันทนา สุวรรณพงษ์

56 1006056 นางสาว นิรชา จิรมาลย์กุล
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57 1006057 นางสาว กัญญารัตน์ ระวังชา

58 1006058 นางสาว นูอาร์ยูรา หะเดร์

59 1006059 นางสาว กัญญา เห้งใหม่

60 1006060 นาย สุทธินัย เจียรนัย

61 1006061 นางสาว นูรูลฮูดา ไพเราะ

62 1006062 นาย มูฮ าหมัดอารีฟ กาซอ

63 1006063 นาย วรลักษณ์ จันทร์แก้ว

64 1006064 นาย วิทวัส รัตนอรุณ

65 1006065 นางสาว บุณฑริกา แสงประสิทธ์ิ

66 1006066 นางสาว สิรินดา ขุนฤทธิรงค์

67 1006067 นางสาว หุสณา หมัดเด็น

68 1006068 นาย พลวรรธน์ สุกกระจาย

69 1006069 นางสาว ศุภาวิณี หิน้นุกูล

70 1006070 นางสาว ทิพย์ธิดา ใจสมุทร

71 1006071 นางสาว สารีปะ อินทร์ดาคีรี

72 1006072 นาย ณัฐสิทธ์ิ จงรักษ์

73 1006073 นาย มะยามิง อาบู

74 1006074 นางสาว ชรินทร์ดา เซ็งมาดี

75 1006075 นาย สมบัติ สังขาว

76 1006076 นาย ธีรภัทร นาแพง

77 1006077 นางสาว วิชุตา สังขพันธ์

78 1006078 นางสาว สกุณี จันทร์แก้ว

79 1006079 นางสาว อนุสรา แท่นเกิด

80 1006080 นาย อุสมาน เจ๊ะซีตี

81 1006081 นางสาว ปวีณา หล าสะ

82 1006082 นางสาว พิมพ์ลภัส มากประเสริฐ

83 1006083 นางสาว ปภาวี สุวรรณรัตน์

84 1006084 นางสาว มาซือนะ อาแวกูยิ

85 1006085 นางสาว สูนัยนะห์ แวกูยิ

86 1006086 นางสาว วรรณฤดี บัวลอย
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87 1006087 นาย ประมุข สุขเกษม

88 1006088 นางสาว ปรีดาภรณ์ เพ็งจันทร์

89 1006089 นางสาว ประดับพร เจริญวงศ์

90 1006090 นางสาว ชฎาธร ชุมทอง

91 1006091 นางสาว เนตรนภา บัวหมุน

92 1006092 นางสาว วรรณนิสา แสงจันทร์

93 1006093 นางสาว บุหลัน อิสหมาน

94 1006094 นางสาว ฟาตีฮะ รีรา

95 1006095 นางสาว สุวนันท์ หะยีตาเยะ

96 1006096 นางสาว ปัฐวีญา ตาแก้ว

97 1006097 นาย ทรวงภพ คงสุกแก้ว

98 1006098 นางสาว ลลิตา นวัตร

99 1006099 นางสาว รัชนีกร สุขบ ารุง

100 1006100 นาย ปภินวิช แซ่ตัน

101 1006101 นางสาว อารียา คงเอียง

102 1006102 นางสาว สุนิษา บัวงาม

103 1006103 นาย ยาการียา โต๊ะอาลี

104 1006104 นาย คอยรินทร์ ฮาฟีซุดดีน

105 1006105 นาย บุรฮาน ปฎากุล

106 1006106 นางสาว เบญญาภา บุญช่วย

107 1006107 นางสาว ศิริภาวัลย์ ลุนส าโรง

108 1006108 นางสาว ฝาตีม๊ะ ส าลี

109 1006109 นางสาว โสพนา ดวงเอก

110 1006110 นางสาว น้ าทิพย์ ชัยศรี

111 1006111 นางสาว อังคนา อุทัยรังษี

112 1006112 นางสาว สมิตา สุริยันยงค์

113 1006113 นาง สิริมา หงษ์น้อย

114 1006114 นางสาว ฐิติวรรณ ทัศโน

115 1006115 นางสาว พิชญ์สินี โนรดี

116 1006116 นาย ธฤต วิศาลกิจ
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117 1006117 นาง เบญจวรรณ สุขโข

118 1006118 นางสาว ปดิวรัดา พรหมพัฒน์

119 1006119 นางสาว สุนิสา ตรีสิงห์

120 1006120 นางสาว อ าภา มุณีฉิม

121 1006121 นางสาว จริยา ศรีชัย

122 1006122 นางสาว พัชรา วงค์รอด

123 1006123 นางสาว ภนิดา พงษ์กาญจน์

124 1006124 นาง นิตยา ทับแสง

125 1006125 นางสาว อัศยา วงศ์มณี

126 1006126 นาย ซาการียา เล๊าะล่อ

127 1006127 นางสาว จิตรลัดดา ทองเกิด

128 1006128 นางสาว อัสมา อุเจ๊ะ

129 1006129 นาย วรรณุ ช่างประดิษฐ์

130 1006130 นางสาว สุพัตรา พรหมด า

131 1006131 นางสาว ศุภกัญญา เร่ิมวงศ์

132 1006132 นางสาว วรรณวิสา แสงทอง

133 1006133 นางสาว สุพรรษา เกรียวกราว

134 1006134 นางสาว บุษยมาศ ค าพุกกะ

135 1006135 นางสาว จริยา นาคเล็ก

136 1006136 นางสาว วันวิสาข์ ทองโต

137 1006137 นาง เทียรทิพย์ บุญกุศล

138 1006138 นางสาว พัชณิดา พิมแสนนิล

139 1006139 นางสาว ยลดา แดงโรจน์

140 1006140 นางสาว นิชดา ศรีสุข

141 1006141 นาย พงศกร แสงระวี

142 1006142 นางสาว ณิชกานต์ ล่ิมตระกูล

143 1006143 นาย วิษณุ นนทพันธ์

144 1006144 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิริยกิจวิบูลย์

145 1006145 นาย ธนสิทธ์ิ จงหวัง

146 1006146 นาย ไซฟูดีน เปาะเสาะ
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147 1006147 นางสาว ฟาราเดีย ปาทาน

148 1006148 นางสาว สโรชา ทรงถาวรทวี

149 1006149 นาย อนันต์ สาและ

150 1006150 นางสาว เจะดารียะห์ เจะซามะ

151 1006151 นางสาว สุภาภรณ์ สุทธิพันธ์

152 1006152 นางสาว สุฟรีดา สาระ

153 1006153 นางสาว ปัฐมาภรณ์ ฆงัคะโร

154 1006154 ว่าที ่ร.ต. สุวรรณ เพ็ชรมณี

155 1006155 นางสาว กัลยา พันธรังษี

156 1006156 นางสาว นภัสสร สุคนธปฏิภาค

157 1006157 นางสาว คอดีเยาะ เทษา

158 1006158 นางสาว นิศารัตน์ ชัยวิธะ

159 1006159 นางสาว ณมน ปูเรือง

160 1006160 นางสาว ไปรยา เสาะสุวรรณ

161 1006161 นางสาว พัทธ์ธีรา ไชยรัตน์ พัทธ์ธีรา ไชยรัตน์

162 1006162 นางสาว อรุณวรรณ แซ่อิ้ว

163 1006163 นาย วุฒิชัย ศรีสุขใส

164 1006164 นางสาว สุปราณี สุวรรณรัตน์

165 1006165 นาย ฮานาฟี กูเต๊ะ

166 1006166 นางสาว นราทิพย์ เพชรชนะ

167 1006167 นาย มะสุกรี สะดีเย๊าะ

168 1006168 นางสาว นาถยา ด ามี

169 1006169 นางสาว จณิสตา พันธ์ช่วง

170 1006170 นาย สุริยา ไทยเกิด

171 1006171 นางสาว ยาวารี โต๊ะเก็ง

172 1006172 นางสาว อัสมะ เกษธิมา

173 1006173 นาย นิพร คงทอง

174 1006174 นาย ศุภฤกษ์ แสนเดช

175 1006175 นาย กิตติยพันธ์ุ มาสินทพันธ์ุ

176 1006176 นางสาว ผกามาศ ศรีประสงค์
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177 1006177 นาย อัมรินทร์ จันทรโชติกุล

178 1006178 นางสาว สุชาดา วิทยพันธ์

179 1006179 นาย ไทยรัฐ ปานแก้ว

180 1006180 นางสาว ขนิษฐา จิตรณรงค์

181 1006181 นางสาว โซเฟีย มิหีม

182 1006182 นางสาว ศิริลักษณ์ เครือเตียว

183 1006183 นางสาว สุภาวดี งะสมัน

184 1006184 นาย นพณัฐ เอียดนุช

185 1006185 นางสาว หิรัญญา สุภเพียร

186 1006186 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑาทิพย์ สังฆรัตน์

187 1006187 นางสาว ภัสรา ชูคต

188 1006188 นางสาว นัสรีน ดาดี

189 1006189 นาย พละพล เจริญคงไพบูลย์

190 1006190 นางสาว เครือมาส จันทร์เพ็ญ

191 1006191 นาย สุรชัย จันทร์แก้วหนู

192 1006192 นาย ปริญญา ปุนยัง

193 1006193 นาย อดิศักด์ิ บูเก็ม

194 1006194 นางสาว อามีนา สาและ

195 1006195 นางสาว อภัสนันท์ กล่ินข า

196 1006196 นางสาว ประพิศ กุลบุตร

197 1006197 นาย สุริยะ พรหมแก้ว

198 1006198 นางสาว คันธรส พิทธจิตต์

199 1006199 นาย สดาวิทย์ เด็นหมิน

200 1006200 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชื่นชม

201 1006201 นางสาว จารุภัทร เทพเพชรรัตน์

202 1006202 นางสาว นัจนันท์ นวลละออง

203 1006203 นาย อดิศักด์ พุม่คง

204 1006204 นางสาว มณีรัตน์ อ่อนค า

205 1006205 นาย จรัสพงศ์ บุตรทอง

206 1006206 นาย ปภาวิน รองพล
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207 1006207 นางสาว ฉัตริกา ราชเมืองขวาง

208 1006208 นาย ธนวัฒน์ ทองด้วง

209 1006209 นางสาว คนิดา เกื้อสกุล

210 1006210 นางสาว วราภรณ์ ทรัพย์โสม

211 1006211 นางสาว สกุณา อ่อนค า

212 1006212 นาย ภูวนัย เพชรบุรณ์

213 1006213 นางสาว นาเดีย เจ๊ะหนิ

214 1006214 นางสาว มาดีอะห์ ยะมะแซ

215 1006215 นาย สรรพสิทธ์ิ ชุมแก้ว

216 1006216 นาย ศักด์ิระพี หนูย้ิมซ้าย

217 1006217 นางสาว เจนจิรา จันทร์เขียว

218 1006218 นาย ชวลิต ประวารณา

219 1006219 นาย สุเมธี ประวารณา

220 1006220 นางสาว ทิพวัลย์ วรเวทย์ชลิต

221 1006221 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิริพร ศรีประสม

222 1006222 นาย สุขพงศ์ ชูสมัคร

223 1006223 นางสาว นิรามน พูนสิน

224 1006224 นางสาว นงนภัส ภิญโญ

225 1006225 นางสาว ฐาวิณี ชูบัณฑิต

226 1006226 นางสาว นันท์รดี เพชรโชติ

227 1006227 นางสาว อรทัย นวลใย

228 1006228 นาย อดลุย์เดช หวังแอ

229 1006229 ว่าที ่ร.ต สุวิกรม แก้วสองเมือง

230 1006230 นางสาว นูรอัยนี จารง

231 1006231 นางสาว ยามีล๊ะห์ เหมมา

232 1006232 นางสาว สุวรรณา ศิริพันธ์

233 1006233 นางสาว ภัชรภรณ์ เพชรช่วย

234 1006234 นางสาว พรพิชชา แก้วสีอ่อน

235 1006235 นาย กฤติเดช นวลละออง

236 1006236 นางสาว ณริศรา สุกแป้น
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237 1006237 นางสาว สุภา คงแก้ว

238 1006238 นางสาว อาทิตติยา แสงสุริยันต์

239 1006239 นาย เกียรติศักด์ิ เตระไชย

240 1006240 นางสาว กูไรนา ตวนจาหลง

241 1006241 นาย พงษ์ศักด์ิ แซ่ต่ัง

242 1006242 นาง เบญจวรรณ ชูทอง

243 1006243 นาย กิตติภพ เส้ียนกี้

244 1006244 นาย เนติพงศ์ ขุนนุ้ย

245 1006245 นาย ศุภกร ศานติสุทธิกุล

246 1006246 นาย ต่วนเปาซี กูจิ

247 1006247 นางสาว ศุภางค์ ด าละเอียด

248 1006248 นางสาว วริศรา เสาวคนธ์

249 1006249 นาย อัลก็อฟฟาล ภูยุทธานนท์

250 1006250 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เปรมใจ วาสนา

251 1006251 นาย อุดร ทองแก้ว

252 1006252 นาย สุวัฒน์ เหมมา

253 1006253 นาย วิทวัส สะมะลาเตั๊ะ

254 1006254 นาย พิพัฒน์พงษ์ คงศรีทอง

255 1006255 นาย กฤตพล พรหมแทนสุด

256 1006256 นาย ภานุมาส ประทีป ณ ถลาง

257 1006257 นางสาว นูรอาตีนี ยีหวันแสม

258 1006258 นางสาว ฮัสบูนา ยีหวันแสม

259 1006259 นางสาว โซเฟีย สะอิ

260 1006260 นางสาว ศุภรัตน์ ทองนพรัตน์

261 1006261 นาย ปิติภพ จิตรสิงห์

262 1006262 นาย นันทวัฒน์ หะยียูโซะ

263 1006263 นางสาว นฤมล สุขพันธ์

264 1006264 นางสาว แพรวพรรณ แก้วมณี

265 1006265 นางสาว ปณัชภรณ์ วุฒิกระพันธ์

266 1006266 นางสาว จิราภรณ์ เรืองโฉม
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267 1006267 นางสาว ฐิตาภา คงพันธ์ุ

268 1006268 นางสาว ภัทร์นรินทร์ สุวรรณมณี

269 1006269 ว่าที ่ร.ต.หญิง กุสุมา ดวงเอี่ยม

270 1006270 นางสาว ปัทมา อินทรจันทร์

271 1006271 นาย ภูรีพัฒน์ เพ็ญจ ารัส

272 1006272 นางสาว พรทิพย์ แซ่เข่า

273 1006273 นาย ณัฐพล แก้วนวล

274 1006274 นางสาว วรรณภา ขนานขาว

275 1006275 นาย จิรภัทร์ วงษ์ไทย

276 1006276 นางสาว สุไรณี เซะบิง

277 1006277 นาย อาซัน กือจิ

278 1006278 นางสาว นาดีญา อาแซ

279 1006279 นาย อภิรัก คงรักที่

280 1006280 นาย ดิษวัชร ลอแต

281 1006281 นาย อายุบ สะตียา

282 1006282 นางสาว รดาภัค เจ้ยชุม

283 1006283 นางสาว ปสุตา มัทวกาญจน์

284 1006284 นาย ทวีศักด์ิ หนูเอียด

285 1006285 นางสาว วาสนา ชูชัย

286 1006286 นางสาว อัสมา หนิเจริญ

287 1006287 นางสาว กชพร บัวศรี

288 1006288 นาย เกษมพงศ์ แซ่ต้ัว

289 1006289 นางสาว กุสุมา เหล็มเส็น

290 1006290 นาง เอกฤทัย ค าแหง

291 1006291 นาย เอกชัย แต้มเติม

292 1006292 นางสาว สาวิทตรี ทองกุ้ง

293 1006293 นางสาว ฮาซียะ กาแบ

294 1006294 นางสาว นุชนาถ จันทร์เอิบ

295 1006295 ว่าที ่รต.หญิง ณัฐวรรณ เพ็ชรศรี

296 1006296 นางสาว ศรันณ์พร ใจบัว
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297 1006297 นางสาว ประกายพัชร นวลปัน้

298 1006298 นางสาว อนุสรา มาสวัสด์ิ

299 1006299 นางสาว สุสนีตา อาแว

300 1006300 นางสาว ซัลซาบีล มะแซ

301 1006301 นางสาว คัมซะห์ โดสนิ

302 1006302 นางสาว บุปผา จุลภักด์ิ

303 1006303 นาย จารุ ชูก าเนิด

304 1006304 นางสาว กฤติกา เพชรเล็ก

305 1006305 นางสาว กริศา ลอยวิสุทธ์ิ

306 1006306 นางสาว ชนัญชิดา ปักขิพันธ์
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1 1009001 นาย อับดุลกอเดร์ อีแต

2 1009002 นางสาว สุธิดา สมแก้ว

3 1009003 นาย ธีระศักด์ิ ทวีจิตร์

4 1009004 นางสาว มัลลิกา พุทธชรกาญจน์

5 1009005 นางสาว รูสมาวานี เซ็ง

6 1009006 นางสาว กัญญารัตน์ หอมพานิช

7 1009007 นางสาว อจิรวดี คีรีวรรณ

8 1009008 นาย ธีรยุทธ รักชาติ

9 1009009 นาย อัสมี ยาวาระยะ

10 1009010 นางสาว อาอิซะฮ์ ดาปะ

11 1009011 นางสาว ปนัดดา ปานเกิด

12 1009012 นางสาว กันทิมา บุญพวง

13 1009013 นางสาว ทรรณรต คงสุวรรณ

14 1009014 นางสาว อรพรรณ ปาละหมีน

15 1009015 นางสาว รชยา สุทธินันท์

16 1009016 นางสาว ชนวรรณ พุทธสุภะ

17 1009017 นางสาว พิชญา สายอ๋อง

18 1009018 นางสาว ศุภรัตน์ เสมอพบ

19 1009019 นางสาว จิรัฐกาล ไชยวงศ์

20 1009020 นาง มาลินี หมาดเต๊ะ

21 1009021 นาย สิทธิโชค ภู่ทองค า

22 1009022 นางสาว รัตนาพร จันทร์น้อย

23 1009023 นางสาว ฮุสนา บือโต

24 1009024 นางสาว อรณิชา จันทพันธ์

25 1009025 นาย อธิเนตร อ่อนเกล้ียง

26 1009026 นาย ภูธน ศรีเกรียง

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ     ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ  สำขำ 10  (จังหวัดสงขลำ)
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27 1009027 นางสาว สุรีณี วณิชชาพาณิชย์

28 1009028 นางสาว ญาณี สอนพลงาม

29 1009029 นางสาว สมิตานัน หน่อสุข

30 1009030 นางสาว ซาฮูร่า ฮะมะ

31 1009031 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ แก้วขวัญ

32 1009032 นางสาว ปัณฑ์ชนิต รัตนพงศ์

33 1009033 นางสาว สุวรรณี มหาชัย

34 1009034 นางสาว อทิตยา นุ่นนุ้ย

35 1009035 นาย จารุกิต เทศนอก

36 1009036 นางสาว นีดา สะโร

37 1009037 นาย กาย ส่องสุข

38 1009038 นางสาว รัชนี เพชรจุ้ย

39 1009039 นางสาว เปรมิกา การนา

40 1009040 นางสาว รัตนา สุขะปุนพันธ์

41 1009041 นาย อา ซาล  หมัดเด็น

42 1009042 นางสาว นูรีลัน บุญฤทธ์ิ

43 1009043 นาย พรหมมาศ พรหมพฤกษ์

44 1009044 นางสาว ธนวรรณ จันทร์อ่อน

45 1009045 นางสาว ณฐินี ศรีมุงคุณ

46 1009046 นางสาว นาตาชา กาลูแป

47 1009047 นางสาว กัลยรัตน์ รัตนะโสม

48 1009048 นางสาว ปนัดดา กาญจนศรี

49 1009049 นาย บุรัสกร มานะกล้า

50 1009050 นางสาว สรพรรณ ณรงค์เดชา

51 1009051 นาย กฤษดา หลีสุหลง

52 1009052 นาย สาโรจน์ สังข์ทอง

53 1009053 นางสาว ธิดารัตน์ ปลอดภัย

54 1009054 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองทราย

55 1009055 นาง วันดี บิลนุ้ย

56 1009056 นางสาว จันทรา อุทัยทัศน์
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57 1009057 นางสาว ฐิติวัลค์ุ รัชชโต

58 1009058 นางสาว ซูไรดา เจ๊ะหลง

59 1009059 นางสาว สุชาดา เหล็มเส็น

60 1009060 นางสาว แวซาปีเย๊าะ บ่อเตย

61 1009061 นางสาว มุรณีย์ หะยีกาเดร์

62 1009062 นางสาว นูรีดา แตบูมา

63 1009063 นางสาว นารีมาลย์ ดอยอ

64 1009064 นางสาว อามีนะห์ นิตา

65 1009065 นางสาว น.ส.ณภัทร โชคธนินกุล น.ส.ณภัทร โชคธนินกุล

66 1009066 นางสาว ศศินา ไชยศรี

67 1009067 นาย มูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา

68 1009068 นางสาว อัญมณี หนูเปีย

69 1009069 นางสาว พิชานันท์ ศรีวโร

70 1009070 นางสาว สมนฑพร สังข์ทอง

71 1009071 นางสาว จุติภรณ์ แซ่ล่ิม

72 1009072 นางสาว ณัฐวรรณ สุธานพดล

73 1009073 นางสาว สาธิมา จิตณรงค์

74 1009074 นางสาว ขวัญฤดี ชูสุวรรณ

75 1009075 นาย ณัฐนันท์ พูนเพิม่

76 1009076 นาย ตะวัน หมาดทิง้

77 1009077 นางสาว นาลีซ่าห์ หมันหลี

78 1009078 นางสาว ศิริขวัญ ชุมนวล

79 1009079 นางสาว อรอุมา พรหมทอง

80 1009080 นางสาว อรกานต์ วงค์สอน

81 1009081 นาย กฤศณัฏฐ์ สุวรรณรัตน์

82 1009082 นางสาว ฟ้าใส สมาธิ

83 1009083 นางสาว โชติกุล ช่วยชม

84 1009084 นางสาว ขวัญจิรา พระไชยบุญ

85 1009085 นาย แวอุสมาน แวซู

86 1009086 นาย จีรพงษ์ สงแทน
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87 1009087 นางสาว ธัญญมาศ โกมลตรี

88 1009088 นางสาว แวอัสมีรา อามะ

89 1009089 นางสาว กัญญาวีร์ เพ็ญสวัสด์ิ

90 1009090 นางสาว นิสริน หล าเก็ม

91 1009091 นาย ฮัซซาน มัจฉา

92 1009092 นางสาว มลิวัลย์ วุ่นฉิม

93 1009093 นาย อนุสรณ์ ลูกจันทร์

94 1009094 นาย เชาวรินทร์ กาญจนะ

95 1009095 นางสาว ฐิตินันทา แก้วสม

96 1009096 นางสาว กนกวรรณ แซ่ล่ิม

97 1009097 นางสาว วิภารัตน์ อิสโร

98 1009098 นางสาว ศุภลักษณ์ บุญส่ง

99 1009099 นางสาว นูรมา เจ๊ะเงาะ

100 1009100 นางสาว จตุพร สุวัตถิกุล

101 1009101 นาย สมเกียรติ แก้วสิมมา

102 1009102 นางสาว ซัิดดีเกาะฮ์ แซะอามา

103 1009103 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ

104 1009104 นาย ประภาส กะหรีม

105 1009105 นางสาว เนติมา หมาดทิง้

106 1009106 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศศิธร หอมขาว

107 1009107 นางสาว ลมัย สวัสด์ิพงษ์

108 1009108 นางสาว กรรณิการ์ สังข์ทอง

109 1009109 นางสาว รชภัค ช านาญนพคุณ

110 1009110 นางสาว อัญรัตน์ รัตนสุวรรณ

111 1009111 นาง สารียา เจะแม

112 1009112 นางสาว สาอีดา สาแล๊ะ

113 1009113 นางสาว ดลพร ม่านโคกสูง

114 1009114 นางสาว เปนหญิง ไทยบุรี

115 1009115 นางสาว วานีต้า บือราเฮง

116 1009116 นางสาว พรวิลาศ แซ่ล้ิม
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117 1009117 นางสาว ศิริรัตน์ วิลัยพงค์

118 1009118 นาย ศุภกร ธนภักดีโชติ

119 1009119 นาย ฮัมดี เบ็ญเจะอุมา

120 1009120 นาง นภัสกร สุบหลี

121 1009121 นางสาว นนธิญา ถาวรสังข์

122 1009122 นาย ส าราญ บัวทอง

123 1009123 นางสาว นูรีนา อูเซ็ง

124 1009124 นาย กันตพงศ์ สวนยา

125 1009125 นางสาว นูรฟิตรี อูมาสะ

126 1009126 นางสาว กวิสรา พรหมสกุล

127 1009127 นาง รัมณียา จันทร์สว่าง

128 1009128 นางสาว ชฎารัตน์ มณีโรจน์

129 1009129 นางสาว นูรฟิรดาวส์ เจะอาแว

130 1009130 นาย เทอดพงษ์ ชายเกตุ

131 1009131 นางสาว ลินดา มุเก็ม

132 1009132 นางสาว นาตยา ศรีชุมจันทร์

133 1009133 นางสาว นางสาวฟิตเราะห์ ยะปา

134 1009134 นาย อัลอิรวัน เด็งมายอ

135 1009135 นางสาว ปภาวรินทร์ สุวรรณ

136 1009136 นางสาว นริศรา แบนกอย

137 1009137 นาย นุรดิน แวนะไล

138 1009138 นางสาว ณัฐริกา เทีย่งธรรม

139 1009139 นางสาว ฐิติพัฒน์ธรา หนูโส๊ะ

140 1009140 นางสาว วราภรณ์ นาคอนันต์

141 1009141 นาย ธนพล สหทรัพย์ขันเงิน

142 1009142 นางสาว รัตนาภรณ์ ระย้า

143 1009143 นางสาว นูรฮาลีซา เส็นสมมาตร

144 1009144 นางสาว มารีแย อุเซ็ง

145 1009145 นาย นนทวัช สมจิตร์

146 1009146 นาง อรวดี ขุนจันทร์
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147 1009147 นาย พิชญุตย์ พรหมศร

148 1009148 นางสาว นาวิญา ยาด า

149 1009149 นางสาว อารีญา เส็นสมมาตร

150 1009150 นางสาว รัตนาภรณ์ นิ่มด า รัตนาภรณ์ นิ่มด า

151 1009151 นางสาว ธัญชนก ทาวงศ์

152 1009152 นางสาว อัมพกา พูลประภัย

153 1009153 นางสาว สาวิกา สุวรรณโณ

154 1009154 นางสาว นุชจรี มณีหล าสะ

155 1009155 นาย ชวิศ เอี้ยวซิโป

156 1009156 นางสาว อภิชญา สิทธิชัย

157 1009157 นางสาว รุสฎา อาลี

158 1009158 นางสาว ภัควลัญชญ์ บุญจริง

159 1009159 นาย ธนิน เมืองจีน

160 1009160 นางสาว สิริมา มณีรัตน์

161 1009161 นางสาว รัตนาพร คล้ายส าลี

162 1009162 นางสาว กุลรินทร์ กอพูนพัฒน์

163 1009163 นาย ไชยวุฒิ ไหมจุ้ย

164 1009164 นางสาว ตอยีบ๊ะ ตูแวกาจิ

165 1009165 นางสาว พชรอร เพชรอินทร์

166 1009166 นางสาว เมทินี โสธนะพล

167 1009167 นาย ธนิสร ฉิมแก้ว

168 1009168 นางสาว ซิยารัต หลังสกุล
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