
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1101001 นางสาว ชานิสา อ า่ทอง

2 1101002 นางสาว ธัญพิชา พรหมวัชรสกุล

3 1101003 นางสาว ทิพวรรณ นาโควงค์

4 1101004 นางสาว วันวิสา แก้วศรีนวม

5 1101005 นางสาว สมฤดี ลับโกษา

6 1101006 นาย จารึก ช่างจักร

7 1101007 นางสาว ณัฐริกา ตรีสินธ์

8 1101008 นางสาว สุมาลัย สารสวัสด์ิ

9 1101009 นางสาว อรพรรณ เขียวดี

10 1101010 นางสาว รัชนีกร วารีพัฒน์

11 1101011 นาง ไอลดา ผิวอ่อน

12 1101012 นางสาว ฐิติพร อุดก้อน

13 1101013 นางสาว เกศสุดา จิตร่าพรรณ์

14 1101014 นางสาว จินตณาภรณ์ ไชยมงคล

15 1101015 นางสาว ภัสตราภรณ์ นันทสุข

16 1101016 นางสาว ภิญญดาพัชญ์ ปะมะโนธนาสิทธ์ิ

17 1101017 นางสาว นวรัตน์ ภาวิไล

18 1101018 นางสาว เมธาพร สุณาวงษ์

19 1101019 นางสาว ทิพวรรณ บวรศักด์ิทวี

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ช่ือ - นำมสกุล

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 11 หนา้ 1/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1102001 นางสาว อลินตรา บุตรจ่านงค์

2 1102002 นางสาว เกตสดารักษ์ บุตรวงค์

3 1102003 นางสาว ธัญมาษศ์ ชุมทอง

4 1102004 นางสาว ปัญญาพร เชิงเขา

5 1102005 นางสาว ทิพย์ทอง วงษ์ศรีแก้ว

6 1102006 นาย สิทธิรักษ์ คชิณพักตร์ คชิณพักตร์

7 1102007 นางสาว พรพิมล อิ มทรัพย์

8 1102008 จ่าสิบต่ารวจ ไพรฑูลย์ บุญชู

9 1102009 นางสาว ณัฐกมล คชสีห์

10 1102010 นางสาว กัญญ์นพัชญ์ อินทร์จันดา

11 1102011 นางสาว ปิยณัฐ ไชยผล

12 1102012 นางสาว ธนิดา ทัศนจริยา

13 1102013 นางสาว วชรพร จันทร์ฉลอง

14 1102014 นาย กษิด์ิเดช มัชฌิมา

15 1102015 นาง วลัยลักษณ์ รื นรมย์

16 1102016 นาย ศิริศักด์ิ รอดจันทร์

17 1102017 นาย ปวีณ บุญส่ง

18 1102018 นางสาว ชฎาเพชร แก้วทองสวน

19 1102019 นางสาว ดลพร ใจเที ยง

20 1102020 นางสาว ละอองแก้ว จันทร์โคตรแก้ว

21 1102021 นาย ภูริภัตร ไพศาลธรรม

22 1102022 นางสาว ลลิตา สระใจ

23 1102023 นางสาว ชุติมา ชูทอง

24 1102024 นางสาว เจษฎาพร พ่วงอ่างทอง

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 11 หนา้ 2/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1102025 นางสาว นริสา จงประจันต์

26 1102026 นาย ปรีชา มั นชาวนา

27 1102027 นาย กอบชัย จันทร์ผง

28 1102028 นางสาว อรวรรยา ปรุงชัยภูมิ

29 1102029 นางสาว พลอยพรรณ สุขะหา

30 1102030 นางสาว อัญมณี อุ่นอก

31 1102031 นางสาว ธัญลักษณ์ คงช่วยสถิตย์

32 1102032 นางสาว มณทิสา หะระรัตน์

33 1102033 นางสาว ชนาภา อนันตชาติ

34 1102034 นาย ศิวัช ชื นอุดม

35 1102035 นางสาว กุลธิดา รัศมีเด่นนภา

36 1102036 นางสาว สุนิสา บุญสิน

37 1102037 นางสาว พรรณทิพา หมั นการดี

38 1102038 นางสาว จิราวรรณ สุขเปรมปรี

39 1102039 นางสาว ณิชกานต์ กลิ นจรูญ

40 1102040 นาย พชร เอื้อพิทักษ์ญาติ

41 1102041 นาย ภาณุวิชญ์ ชนะรบ

42 1102042 นาย ศุภักษร วุฒิอนันต์ตระกูล

43 1102043 นางสาว กรรณพร สมสถาน

44 1102044 นาย ปฏิภาณ กองบิน

45 1102045 นางสาว อังสนา พิจิตร

46 1102046 นางสาว นิตยา กระมุด

47 1102047 นางสาว เกวลิน แสนเศษ

48 1102048 นางสาว ภัทรฤทัย อนันตภูมิ

49 1102049 นาย ไพโรจน์ ไพรดี

50 1102050 นาย พิเชฐ สิขเรศตระกูล

51 1102051 นาย กรพิสิษฐ์ ศุภวิฑูรย์

52 1102052 นาย กิจจา กล้วยเนียม

53 1102053 นางสาว ขวัญตา แต้มทอง

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 11 หนา้ 3/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1102054 นางสาว นิโลบล ศิริปรีชารัตน์

55 1102055 นางสาว กลอยใจ เพ็ชรแสนค่า

56 1102056 นาย ฐานพัฒน์ รักเผ่า

57 1102057 นางสาว เกตุมณี กิมสุวรรณ์

58 1102058 นาย ฉลองราช กุลชาติ

59 1102059 นางสาว ธัญสุดา แก้วมณี

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 11 หนา้ 4/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1104001 นาย ไพศาล มากทอง

2 1104002 นางสาว สุภาวดี จ่าปามูล

3 1104003 นาย พงศ์ภัค วิ งเร็ว

4 1104004 นางสาว ชภัทรพร รองเดช

5 1104005 นาย พิทักษ์ เทพกุญชร

6 1104006 นางสาว ชุติมน มีทรัพย์ไพบลูย์

7 1104007 นางสาว ปริศนา ประโมณะกัง

8 1104008 นางสาว สิริวรกมล วงษ์สวัสด์ิ

9 1104009 นางสาว ธันย์วรัชญ์ พัฒนประเสริฐ

10 1104010 นางสาว กานดา พงพันศธร

11 1104011 นางสาว สุธินี จันทะรัตน์

12 1104012 นาย เอกกมลชัย เฉลิมเชื้อ

13 1104013 นางสาว ปรัษณีย์ เชิงหอม

14 1104014 นางสาว ชุติมา เกิดคล้าย

15 1104015 นางสาว อัญชิสา นธิิประเสริฐกุล

16 1104016 นางสาว ณัฐริกา เรืองไชย

17 1104017 นางสาว กมลรัตน์ แก้วคง

18 1104018 นาย ชุติพนธ์ บญุสิทธ์ิ

19 1104019 นางสาว ม่านฟ้า แก้วละมุล

20 1104020 นางสาว พัชรีภรณ์ สวัสดี

21 1104021 นาย ฤทธิพงษ์ โนจันทร์

22 1104022 นางสาว สินนีาฏ แสงคล้อย

23 1104023 นางสาว อรธิดา พิทักษา

24 1104024 นางสาว กนกวรรณ พูลสวัสด์ิ

25 1104025 นาย ชัย วันศร

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

นติกิร สทบ.สาขา 11 หนา้ 5/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1105001 นาย พลกฤต ดอกไม้แก้ว

2 1105002 นาย ณัฐพล วานชิกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 11 หนา้ 6/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1106001 นาย จีรวัฒน์ ศรีลาศักด์ิ

2 1106002 วา่ที ่ร.ต.หญงิ อรอนงค์ หอระเวก

3 1106003 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมี

4 1106004 นางสาว ภัสสรณ์ศศิกุล อาภาวัฒนสกุล

5 1106005 นาย สุทธิพงศ์ มณีดิษฐ

6 1106006 นางสาว สุทารัตน์ สุริฉาย

7 1106007 นาย ชวณัฐ ปัญญาสิม

8 1106008 นาย ณัฐวัชร บุญมี

9 1106009 นางสาว กิตติพร ระยับศรี

10 1106010 นางสาว พิมพ์วิภา ชาระมาลย์

11 1106011 นางสาว สุภาภรณ์ เจริญสุข

12 1106012 นางสาว กฤติญา ถนอมพงษ์

13 1106013 นางสาว ณัฐธิดา มาตจรุง

14 1106014 นางสาว ศิริพร จิรารัตนกุลชัย

15 1106015 นางสาว ผกามาศ ลีลาด

16 1106016 นางสาว มนัสพร บุราคร

17 1106017 นางสาว พิมพ์ชนก ประมูลทรัพย์

18 1106018 นางสาว วรนุช ทีฆาวงค์

19 1106019 นาย วัยวุฒิ พูลสวาท

20 1106020 นางสาว สุพัตรา แก้วดี

21 1106021 นาย นัฐพงษ์ กาวน

22 1106022 นางสาว ยุวดี ชื้อผาสุข

23 1106023 นางสาว จีระวรรณ เจริญสัตย์

24 1106024 นาย ศุภกร จันทรมหา

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 11 หนา้ 7/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1106025 นาง ปิยะนาถ จันทนากร

26 1106026 นางสาว สุดารัตน์ เลิศสัจธรรม

27 1106027 นาย ชาญฤทธ์ิ อินทรา

28 1106028 วา่ที ่ร.ต. เสกสรร จันทน์แดง

29 1106029 นาย ไชยยันต์ จันทน์แดง

30 1106030 นางสาว กมลชนก กรัสประพันธ์ุ

31 1106031 นางสาว อนัญญา ชมโฉม

32 1106032 นางสาว อรุณี ชมโฉม

33 1106033 นาย สิทธิชัย สุนทรังษี

34 1106034 นางสาว ลัดดาวัลย์ ค่าเอี ยม

35 1106035 นาย อมรเทพ ปิยชลกุล

36 1106036 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร

37 1106037 นางสาว ณัฏฐนิชา ศรีประสิทธ์ิ

38 1106038 นางสาว ชนัตตา หวังประสพกลาง

39 1106039 นางสาว อมรรัตน์ นามศิริ

40 1106040 นาย มนชิต สมนึก

41 1106041 นางสาว สุธิดา มากแก้ว

42 1106042 นางสาว ดวงดาว เบ้าค่า

43 1106043 นางสาว ธนพร งามส่าเร็จ

44 1106044 นางสาว รัตติกาล ชูชาติเจริญพร

45 1106045 นางสาว ธิดารัตน์ ประทุมวงษ์

46 1106046 นางสาว สริญญา เหลาสิงห์

47 1106047 นาง ปุณณดา อยู่เย็น

48 1106048 นางสาว สุนิตา ฤทธ์ิบัณฑิต

49 1106049 นาย ณัฐภัธ บิลยะพันธ์

50 1106050 นาย สมานชัย เกษี

51 1106051 นาย สันติพงษ์ ฝึกความดี

52 1106052 นางสาว มณิสรา เอี ยมวิจิตร์

53 1106053 นางสาว สุภาลิตา พูลประดิษฐ์

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 11 หนา้ 8/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1106054 นาง อรัญญา บุญชัย

55 1106055 นางสาว สายสุดา ลักษณา

56 1106056 นางสาว พิชามญชุ์ ทองเชื้อ

57 1106057 นางสาว จริยาพร แก้วไวยุทธ์

58 1106058 นางสาว โรจรินทร์ ขันวงค์

59 1106059 นางสาว ธนภรณ์ ไพบูลย์

60 1106060 นาย กฤษณา สวัสดี

61 1106061 นาย เจษฎา เสระส่าโรง

62 1106062 นางสาว ปานฤทัย ทรวงโพธ์ิ

63 1106063 นาย ภาณุพงศ์ ไทรงาม
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1109001 นาย ธนพล หยิบจันทร์

2 1109002 นางสาว วิภาวดี จ่าปามูล

3 1109003 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี

4 1109004 นางสาว สกุลรัตน์ แดนดี

5 1109005 นางสาว ฐิติกาญจน์ นินบารันทร์

6 1109006 นางสาว ฐาปนา นามจุมจัง

7 1109007 นางสาว จิรภิญญา ชูศรี

8 1109008 นางสาว วริศรา บรรหาร

9 1109009 นางสาว สุชีวัน เข็มทอง

10 1109010 นางสาว อุษา บัวหอม

11 1109011 นาย สิทธารถ ทั งแสง

12 1109012 นางสาว ไรวดา ร่วมจิตร

13 1109013 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีวาจร

14 1109014 นางสาว สุทธิดา รักบุญ

15 1109015 นางสาว ธันยพร รัตนา

16 1109016 นางสาว พรสวรรค์ หงส์ผาแก้ว

17 1109017 นางสาว สุณีพร วรรณพงษ์

18 1109018 นางสาว พิชชาพร แซ่ฮั น

19 1109019 นางสาว นิญภัชร แก้วกัน

20 1109020 นางสาว กชกร มหาวิเชียร

21 1109021 นาง หัทยา ใจดี

22 1109022 นางสาว ณัฐพร สละชั ว

23 1109023 นางสาว สายสมร ศรสันต์ิ

24 1109024 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปานชาติ

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 11 (จังหวัดชลบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1109025 นาย ศุภกร ธีรพงศ์สุชาติ

26 1109026 นางสาว บุญวิภา สินธุชัย

27 1109027 นาง อรสิริพิมพ์ วงษ์น้อย

28 1109028 นาย ภัทรธร อุดมสวัสด์ิ

29 1109029 นาย ณัฐพล โคละวัตร

30 1109030 นางสาว อภิรดี เมฆสัจจากุล

31 1109031 นางสาว ปาริฉัตต์ ศิริไทย

32 1109032 นางสาว ภัทรวรรณ บุญพิทักษ์

33 1109033 นาย อรรณพ ดวงสุวรรณ

34 1109034 นางสาว อภิณห์พร โชติภักดีนิรันดร์

35 1109035 นางสาว ศิริวรรณ จันทวรี

36 1109036 นางสาว กุลกัลยา กิติวิริยะชัย

37 1109037 นางสาว กันติชา ทองพันธ์ุ

38 1109038 นาย นวเทพ นาอุดม

39 1109039 นางสาว กรรณิการ์ เงินเจริญ

40 1109040 นาย วิทยาพณธ์ ฉิมอ่อง

41 1109041 นางสาว พจณีย์ พุกรอด

42 1109042 นางสาว ปวีณา แสงอุทัย

43 1109043 นางสาว สุภัทรา ธนาไสย์

44 1109044 นางสาว ติยนา รินจันทร์

45 1109045 นางสาว กมลพร มาเจริญ
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