
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1201001 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธิติอุดมเศรษฐ์

2 1201002 นางสาว ธิติยา พจนารถ

3 1201003 นาง วาสนา เขียวค ารพ

4 1201004 นางสาว กันต์กนิษฐ์ฐา พันธ์นก

5 1201005 นางสาว พัชรา มุสิกเจียรนันท์

6 1201006 นางสาว ธัญยรัตน์ อุดมผล

7 1201007 นางสาว แพรพรรณ ศรีสมบูรณ์

8 1201008 นาย เกษมสันต์ ค าพุฒ

9 1201009 นาง ภัทราพร หิรัญวงศ์

10 1201010 นางสาว วัลทนา สว่างชื่น

11 1201011 นางสาว กัญญามล นิ่มน้อย

12 1201012 นางสาว อมรรัตน์ สุขข า

13 1201013 นางสาว นันท์ลภัส บัวแก้ว

14 1201014 นางสาว ปัญญาวา เจดีย์

15 1201015 นางสาว ญาณิกา คงกะเรียน

16 1201016 นางสาว ลิปภากรณ์ บัวคล่ี

17 1201017 นาย นพดล ทองดอนนาค

18 1201018 นางสาว วาทินี พงษ์เพชร

19 1201019 นางสาว อรัญญา อินทรปัญญา

20 1201020 นางสาว นฤมล สระหงษ์ทอง

21 1201021 นางสาว พัชรีพร ยุพาพิน

22 1201022 นางสาว บังอร สุขใส

23 1201023 นาย สุระพจน์ หนูน้อย

24 1201024 นางสาว อุษา ฉัตรชัยชาญ

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 12 (จังหวัดรำชบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 12 หนา้ 1/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1201025 นางสาว สุทธดา แสงน่วม

26 1201026 นางสาว จารุวรรณ ธรรมวัตร์

27 1201027 นางสาว สุภานันท์ สระแก้ว

28 1201028 นางสาว นิชราภรณ์ นนทะรักษ์

29 1201029 นางสาว พเยาว์ มาลาพงษ์

30 1201030 นางสาว จิราภรณ์ นวลวิลัย
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1204001 นางสาว จารุวรรณ รามจุล

2 1204002 นาย ณัฏฐ์ ฃอุ่มดวง

3 1204003 นาย วัชรพนธ์ สนิทนาน

4 1204004 นาย ณพทัศน์ สมบูรณ์

5 1204005 นาง คีฑภัทร เร่ิมเสริมสุข

6 1204006 นางสาว ธาดารัตน์ นาคสังข์

7 1204007 นาย ธีรภัทร พลายมี

8 1204008 นางสาว สุทธิมาศ สังข์อ๋อง

9 1204009 นาย ชัย เทียนวารี

10 1204010 นาย จตุรงค์ สิงห์โต

11 1204011 นางสาว พิชญานิน ล้ิมสกุล

12 1204012 นาย อภิวัฒน์ สิทธิสาร

13 1204013 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี

14 1204014 นาย ดลวัฒน์ หล้าแหล่ง

15 1204015 นาย พิิพัฒพงศ์ ธนวัฒน์

16 1204016 นางสาว จินตนาภรณ์ อ้นนาค

17 1204017 นาย ภาสกร ศรีวิบูลย์

18 1204018 นาย สาธิต ปิน่ทอง

19 1204019 นาย ธัญพัฒน์ ยศสรพัศคม

20 1204020 นาย สิทธิพงษ์ หอมกล่ิน

21 1204021 นางสาว ศิริมา เกิดสมบูรณ์

22 1204022 นางสาว ดวงลดา แสงเพชร

23 1204023 นาย ปรินทร โพธ์ิเอี่ยม

24 1204024 นางสาว แสงเดือน ปานฉ่ า

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 12 (จังหวัดรำชบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

นติกิร สทบ.สาขา 12 หนา้ 3/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1204025 นางสาว วิไลลักษณ์ แสงจินดา

26 1204026 นางสาว พัชรีย์ นพวิจิตร์

27 1204027 นาย วีระชัย วงค์ขุ่ย

28 1204028 นาย สิทธิพันธ์ เจริญทรัพย์

29 1204029 นาย วรปรัชญ์ เกิดฤทธ์ิ เกิดฤทธ์ิ

30 1204030 นางสาว สนิทพิทพ์ โภคะสุวรรณ

31 1204031 นางสาว วรนุช เอี่ยมอินทร์

32 1204032 นางสาว สิรินทลักษณ์ จรูญเรือง

นติกิร สทบ.สาขา 12 หนา้ 4/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1206001 นางสาว กรรณิการ์ ประสงค์หิงษ์

2 1206002 นางสาว ธนัชชา สีลาเนียม

3 1206003 นางสาว ลัดดาวัลย์ สวดโสม

4 1206004 นาย รชต พูลสวัสด์ิ

5 1206005 นาย วิรุฬห์ โพธิสิทธ์ิ

6 1206006 นางสาว กรัณฑรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

7 1206007 นางสาว ทรรศฝน เทศวัฒนา

8 1206008 นาย สุธี วิลัยศรี

9 1206009 นางสาว บุษยา เหลืองออ่น

10 1206010 นางสาว สิริประภัสสรณ์ ขาวดี

11 1206011 นาย ลัทธพล ย้ิมละมัย

12 1206012 นาย ปราโมทย์ ชาวสวนเจริญ

13 1206013 นางสาว ธีรวรรณ ใจมุง่

14 1206014 นางสาว รสพร รุ่งฉาย

15 1206015 นาย กติิพัฒน์ เจริญพัฒนาพงษ์

16 1206016 นาย ภูดินันท์ นภาพงษ์

17 1206017 นางสาว โยทกา ดาบค า

18 1206018 นาย เอกพันธ์ ต้ังวิชัย

19 1206019 นางสาว อรอษุา ศิริพุทธ

20 1206020 นาย อภิสิทธ์ิ ทัพเสลา

21 1206021 นางสาว ธุมวดี เปรมปรี

22 1206022 นาย ธนภัทร เกตุบุญลือ

23 1206023 นางสาว ภรภัค เจติรักษ์

24 1206024 นาย วฤทธ์ิ ชูกระชั้น

25 1206025 นางสาว สุนิศา พันธ์ุเรือง

26 1206026 นาย สิทธิพร ยังพลขนัธ์

27 1206027 นางสาว อรุณีย์ ทับทิม

28 1206028 นาย วิศรุต สุวรรณรัตน์

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ    ลงวนัที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ 12 (จังหวดัรำชบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิัตกิารประชารัฐ สทบ.สาขา 12 หนา้ 5/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

29 1206029 นางสาว ปวีณา สร้อยทอง

30 1206030 นางสาว เยาวเรศ โนวิชัย

31 1206031 นางสาว สุกญัญา ประเสริฐศรี

32 1206032 นาย วิเชียร กล่ินโพธ์ิกลับ

33 1206033 นาย วิเชษฐ์ เพชรรัตน์

34 1206034 นาย ปัญญาวิทย์ มัน่หมาย

35 1206035 นาย กษม สันธิศิริ

36 1206036 นางสาว ปาริชาต ปรีดี

37 1206037 นางสาว รัชติมาพร ปานด า

38 1206038 นางสาว พรทิพย์ แจง้คลายคม

39 1206039 นางสาว สุกญัญา ทองดี

40 1206040 นาย ธีรวุฒิ ชุ่มนาเสียว

41 1206041 นาย อดิศักด์ิ สัตรีวงค์

42 1206042 นางสาว ออ้มมณตา ท้วมพงษ์

43 1206043 นาย ระวี คล้ายดวง

44 1206044 นางสาว มลิวรรณ ธาตุนรินทร์

45 1206045 นางสาว อวิกา มณีโชติ

46 1206046 นาย เด่นชัย อภิรักษ์รุ่งโรจน์

47 1206047 นางสาว สกาวเดือน สุขสวัสด์ิ

48 1206048 นางสาว ปัทมาภรณ์ สมมนต์

49 1206049 นางสาว กมลวรรณ นิตอนิทร์

50 1206050 นางสาว วริศรา เชื้ออยู่

51 1206051 นางสาว พัชรินทร์ แตงออ่น

52 1206052 นาย เกยีรติศักด์ิ ทับทิมศรี

53 1206053 นางสาว วณิชนันท์ กมลวิบูลย์นันท

54 1206054 นางสาว อญัชลี ศักดิรัตน์

55 1206055 นางสาว ณัฐรดี เงินงาม

56 1206056 นางสาว นริสา พิมพ์เสน

57 1206057 นาย ทรงเกยีรติ มารมย์

58 1206058 นางสาว พัสมนต์ อคัรภูวสุรนันท์

59 1206059 นาย รัฐธ์นัท จนิดาคูสุวรรณ

60 1206060 นางสาว ดิษยวิมล สงฆ์ปรีดา

พนักงานปฏบิัตกิารประชารัฐ สทบ.สาขา 12 หนา้ 6/11



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

61 1206061 นางสาว สิตานันท์ สายันหะ

62 1206062 นาย พงศธร กล่ินจนัทร์

63 1206063 นาย ชลิตเอก ออ่นอน้

64 1206064 นาย วิริทธ์ิพล แป้นโพธ์ิกลาง

65 1206065 นางสาว นริสรา สารพันธ์ุ

66 1206066 นางสาว สาธิตา ชั้วปลี

67 1206067 นาย รุ่งโรจน์ สมไพบูลย์

68 1206068 นาย วุฒิพงษ์ จลุคีรี

69 1206069 นางสาว มณฑิรา การะเกตุ

70 1206070 นางสาว นราภรณ์ หมอนทอง

71 1206071 นางสาว ปิยนุช ส าเภา

72 1206072 นางสาว นิธิมา พงษ์ไพบูลย์

73 1206073 นางสาว ฐิติวรดา เถาตะกู

74 1206074 นางสาว วรัญญา ยอดครู

75 1206075 นาย ชลันธร บุญศรี

76 1206076 นางสาว ปนัดดา วชิรญานนท์

77 1206077 นาย อรรถกร แจง้สว่าง

78 1206078 นางสาว วิไลลักษณ์ ขจรวศิน

79 1206079 นางสาว รจนา สืบตระการ

80 1206080 นางสาว เรณู กล่ินคง

81 1206081 นาง ปาริชาติ เทพอยู่

82 1206082 นาย วิชัย สุขโสภา

83 1206083 นาย เกยีรติศักด์ิ ทองมาก

84 1206084 นางสาว ญาสุมินทร์ อมรกติติโรจน์

85 1206085 นาย ปรเมษฐ์ กล้าผจญ

86 1206086 นางสาว กมลชนก หงอกสิมมา

87 1206087 นาย วิสิทธ์ิ ธีระโฆษิต

88 1206088 นาย สุเมท สารหน่อแกว้

89 1206089 นางสาว จฑุามาศ แกว้สน

90 1206090 นาย โรจน์ทวี วันดี

91 1206091 นาย ยศพัทธ์ วชิรธีระวงศ์

92 1206092 นาย นิรุตต์ ฉายสี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

93 1206093 นางสาว ปุญชรัศมิ์ สุธรรมนิธิ

94 1206094 นาย ปริณยา ปัญญาธิกวัฒน์

95 1206095 นาย พีรวัฒน์ บัวบูชา

96 1206096 นางสาว ออ้มดาว ค ายอด

97 1206097 นางสาว สิริรัฐ ทองน้อย

98 1206098 นาย กนัตวัฒน์ ธนาสิริกลุ

99 1206099 นางสาว รุ่งนภา มณีรัตน์

100 1206100 นางสาว สุนันทา อนิทราพงษ์

101 1206101 นาย ชนาธิป ศรีสว่างสุข

102 1206102 นางสาว พรพิมล ยอดทอง

103 1206103 นาย กวีวัธน์ บุญยวง

104 1206104 นางสาว ศิริรัตน์ บุญปลูก

105 1206105 นาย วีรพล แผนกลุ

106 1206106 นางสาว ปุณณดา บูรณกติิ

107 1206107 นางสาว มัณฑนา เงินวิลัย

108 1206108 นาง น้ าผ้ึง ภัทรธนานนท์

109 1206109 นาย วรทัต เปียสวน

110 1206110 นางสาว สุดารัตน์ ปัญจเมธี

111 1206111 นาย สัจจปพจน์ พินิจ

112 1206112 นางสาว พรเพ็ญ ศรีสอาด

113 1206113 นาย อนุรักษ์ สร้อยสน

114 1206114 นาย จติตพัฒน์ บุตรดี

115 1206115 นางสาว อรกมลภา ย้ิมรอด

116 1206116 นาย วัชระ มีสวัสด์ิ

117 1206117 นางสาว ธัญญาภรณ์ แสงทอง

118 1206118 นาย ธนชิต แพรเมือง

119 1206119 นางสาว ปณิชา บุญวัชรภัย

120 1206120 นาย คณาวุฒิ สัญฐิติเสรี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1209001 นางสาว ศิริลักษณ์ ช้างเผือก

2 1209002 นางสาว สุพรรษา สุ่มเพชร

3 1209003 นางสาว ศรันยา แจ่มสุวรรณ

4 1209004 นางสาว สุพัตรา ปุจฉาการ

5 1209005 นางสาว นันทินี บิดาทอง

6 1209006 นางสาว พิญาภรณ์ พลจันทร์

7 1209007 นาย วงศพัฒน์ เพชรคง

8 1209008 นาย ธนาเดช ลิบประเสริฐ

9 1209009 นางสาว ณัฎชยา พวงคาร

10 1209010 นางสาว ชลณิชา งามจิตร

11 1209011 นางสาว สุภัชชาณัฐ ปัน้อินทร์

12 1209012 นางสาว ศิรัชญา เจริญชัยสกุล

13 1209013 นางสาว กรรณิกา กุแก้ว

14 1209014 นาย วัชรกานต์ ไชยแสง

15 1209015 นางสาว พัชรี ทองขาว

16 1209016 นางสาว กรรณิกา สุขหล้า

17 1209017 นางสาว กรรณิกา เฮงเจริญ

18 1209018 นาย สันติ มาตสุริยวงศ์

19 1209019 นาย พลวัฒน์ พจชนาถ

20 1209020 นางสาว วิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ

21 1209021 นางสาว สุภาวดี ยืนยง

22 1209022 นาย อาคม พวงไทย

23 1209023 นางสาว ศกลรัตน์ จารุเมฆนิ

24 1209024 นางสาว ทัศนีย์ ศรีลา

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 12 (จังหวัดรำชบุร)ี

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1209025 นางสาว ศศิธร เยียระยงค์

26 1209026 นาย ศุภรัสมิ์ ขุนทอง

27 1209027 นาย ณัฐิวุฒิ ใจตรง

28 1209028 นางสาว มานิตา มารมย์

29 1209029 นางสาว นุชนารถ พลับเอี่ยม

30 1209030 นางสาว นันทนัช ชุ่มนาเสียว

31 1209031 นางสาว วราพร พุทธิวงศ์

32 1209032 นางสาว สุทาทิพย์ เตชะธัญญะพงศ์

33 1209033 นางสาว กรรณิกา เกิดสุข

34 1209034 นาย ชยุต วิทยะดิลก

35 1209035 นางสาว ธัญพร ประจ าแถว

36 1209036 นางสาว พฤกษา มาลา

37 1209037 นาย อิสรพงษ์ พูลศรี

38 1209038 นางสาว จิราภา บุญน้อย

39 1209039 นาย นันทวุฒิ วงศ์วิสุทธ์ิวัฒนา

40 1209040 นางสาว ธาราทิพย์ แสนแก้ว

41 1209041 นางสาว นิติกาญจน์ อนันต์ดิลกภัทร์

42 1209042 นางสาว วริศรา ถิ่นจะนะ

43 1209043 นาย กายย์ รอดจากทุกข์

44 1209044 นางสาว วิภาภรณ์ ขจรวศิน

45 1209045 นางสาว มัธณา สืบทับ

46 1209046 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

47 1209047 นางสาว วิศรุตา ธรรมาเจริญราช

48 1209048 นางสาว จิราภรณ์ อ่วมอ้อ

49 1209049 นาย ภูวดล แสงชีวงษ์

50 1209050 นางสาว ณัฐวดี ศรัทธาผล

51 1209051 นาย ภาณุพงศ์ หมื่นรักษ์

52 1209052 นาย เอกพันธ์ สุขช่วง

53 1209053 นาย สิรภพ บุญสิรนันท์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1209054 นางสาว โชติรส สงวนพันธ์

55 1209055 นางสาว สกุลรัตน์ ดาวเรือง

56 1209056 นางสาว ชรินธร หงษาิ

57 1209057 นาย ณัฐพงศ์ น้อยบุญ

58 1209058 นาย ภูริณัฐ อินต๊ะรัตน์

59 1209059 นางสาว กชพร สีสุรีย์

60 1209060 นางสาว สกุลรัตน์ พิมพระนอม

61 1209061 นางสาว อรกานต์ ชินพานิชย์

62 1209062 นางสาว ยุพิน จันทร์เพ็ชร์

63 1209063 นาง พรทิพย์ แก้วสะอาด

64 1209064 นาย ด ารงศักด์ิ จันทร์ปรุง

65 1209065 นางสาว เสาวคนธ์ สระพรม

66 1209066 นางสาว วณัชญาภรณ์ นานคงแนบ

67 1209067 นาย ธานินทร์ คนใหญ่
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