
ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0302001 นาย ฐิติพงศ์ ฉิมมา

2 0302002 นาย อัครนล ลอองอินทร์

3 0302003 นาง ชรินทร์รัตน์ ไชยปรุง

4 0302004 นางสาว พรรณภา เอมอยู่

5 0302005 นางสาว ทิพยาพัศ สืบสายอ่อน

6 0302006 นาย พงศกร เอี่ยมคุ้ย

7 0302007 นาย เลอศักด์ิ สืบสวน

8 0302008 นางสาว สุภานัน เพชรรัตน์

9 0302009 นางสาว ดนุชา พัฒนกุล

10 0302010 นางสาว มนฤดี สังข์ทอง

11 0302011 นางสาว ปภัชญา มหาโพธิ์

12 0302012 นาย ชัยธวัช เค้าสัมพันธ์

13 0302013 นางสาว ณัฐกานต์ พลยามา

14 0302014 นางสาว ยุพิน ปรีชา

15 0302015 นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร

16 0302016 นาย อนุรัตน์ อินใหญ่

17 0302017 นางสาว เมธาวี จิอู๋

18 0302018 นาย ศราวุฒิ เหมฤดี

19 0302019 นาย สราวุฒิ สุขส าราญ

20 0302020 นางสาว อัญธิกา เกษกาญจน์

21 0302021 นางสาว ฐิติมา ปานเกิด

22 0302022 นางสาว วาสนา พุทธรักษ์

23 0302023 นางสาว อรวรรณ มาพุม่

24 0302024 นาย อดิศักด์ิ เล่ือนลอย

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)

ชื่อ - นำมสกุล
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

25 0302025 นางสาว ฐิตารีย์ โกมะ

26 0302026 นางสาว วิภา ประยุง

27 0302027 นางสาว สุจิรา ยิ้มละม้าย

28 0302028 นาย ธนวิชญ์ แสนค าวงศ์

29 0302029 นางสาว วรนุช บุตรพรวง

30 0302030 นางสาว อุมารินทร์ บุญเจริญ

31 0302031 นางสาว อุษณี ธรรมกิจ

32 0302032 นางสาว พัชริดา เลนทัมมี

33 0302033 นางสาว ดาปนีย์ ปราสาททอง

34 0302034 นางสาว พรนิภา ดวงสุวรรณ

35 0302035 นาย ธีระชัย สงวนไทร

36 0302036 นางสาว กัณธิชา บุหงางาม

37 0302037 นางสาว นิรนุช ฟองค า

38 0302038 นางสาว จรรยา มูลนาค

39 0302039 นางสาว วันทกานต์ สืบเหล่ารบ

40 0302040 นาย วรกาณต์ จันทร์รัก

41 0302041 นาย รณกร ศรีสุวรรณ

42 0302042 นาย อรรถสิทธิ์ เส็งสาย

43 0302043 นางสาว ณัฎฐา บัวประชุม

44 0302044 นางสาว วันดี ผกาขาว

45 0302045 นาย เฉลิมพล ศรีป้อ

46 0302046 นางสาว กฤษณี เถื่อนประถัมภ์

47 0302047 นางสาว ไสว ผ่องใส

48 0302048 นางสาว ประภาภรณ์ จารุสิริรักษ์

49 0302049 นาย ณัฐพงษ์ ทองอินทร์

50 0302050 นางสาว ปิยะนุช ทองน้อย

51 0302051 นางสาว อภิญญา จันทร์หอม

52 0302052 นาย เด่นชัย อารุ

53 0302053 นางสาว สุภาพร สุดใจ
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

54 0302054 นาย กนกพล ปิยะมัยคงเดช

55 0302055 นางสาว นุชนาถ เรือนทอง

56 0302056 นางสาว รักษิกานต์ ปัญญาค า

57 0302057 นางสาว อรสา ยชกร

58 0302058 นางสาว กุลนิษฐ์ ค านิมิตร

59 0302059 นางสาว อุษมาภรณ์ ห่วงต่าย

60 0302060 นางสาว แพรไหม เปาสูงเนิน

61 0302061 นางสาว อโณทัย กฤตฤกษ์

62 0302062 นาย กิตติศักด์ิ แก้วการไร่

63 0302063 นางสาว วิไลวรรณ์ น้อยกลด

64 0302064 นางสาว สุรภา ครุธจันทร์

65 0302065 นาย เบนจามิน ลาตีฟ

66 0302066 นางสาว กนกวรรณ เรืองฉาย

67 0302067 นางสาว นาตยา โทลักษณ์

68 0302068 นางสาว เบญจวรรณ พรามพิทักษ์

69 0302069 นางสาว ผุสดี ทองอินทร์มา

70 0302070 นางสาว วรนุช ผ่องใส

71 0302071 นาย วีระชัย ยอดดี

72 0302072 นางสาว ชลลดา มีแสง

73 0302073 นางสาว จันจิรา นามวงคุณ

74 0302074 นางสาว เปรมหทัย พิมพาเรือ

75 0302075 นางสาว สุกัญญาภัทร บุญสายัง

76 0302076 นางสาว ฑิฆมัพร ดีบ้านคลอง

77 0302077 นางสาว โยษิตา เล่ียมจ าปา

78 0302078 นางสาว วาสนา จันทร์บรรจง

79 0302079 นาย เจษฎากร แตงโสภา

80 0302080 นาย พิรนันท์ มารอด

81 0302081 นางสาว กัลยาณี บุญสม

82 0302082 นาย อนิรุทธ์ ตรีเมฆ
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

83 0302083 นางสาว ธิดารัตน์ เทียมทอง

84 0302084 นาย ดนัยพงษ์ เสมอใจ

85 0302085 นางสาว กฤษณา ตาทฤศโธรัยห์

86 0302086 นางสาว ปล้ืมจิตร สุริชัย

87 0302087 นาย วิฑูร ทองรินทร์

88 0302088 นางสาว ภรณ์ทิพย์ คงพรม

89 0302089 นาย รัฐวุฒิ ดวงบุปผา

90 0302090 นางสาว ณัฐริกา ขาวทรงธรรม

91 0302091 นางสาว ศศิธร หาญชนะ

92 0302092 นางสาว รุ่งนภา กล่ินขวัญ

93 0302093 นางสาว จารุนันท์ ทับทิมหิน

94 0302094 นาย ปรเมษฐ์ สุขทอง

95 0302095 นางสาว จิรัชญา ชุ้นกตัญญู

96 0302096 นางสาว เกศกนก นาคประเสริฐ

97 0302097 นางสาว กฤติญา อิมทา

98 0302098 นางสาว เบญจา ทัดไทย

99 0302099 นางสาว อันธิกา ซุงจารย์

100 0302100 นาย คฑาวุธ กางถิ่น

101 0302101 นางสาว ธันย์ชนก คงทอง

102 0302102 นางสาว ธิดารัตน์ จันหนู

103 0302103 นางสาว ศุภัชญา แสงศร

104 0302104 นางสาว ดาริกา สิงห์ลี

105 0302105 นางสาว ชุติมา ค าพิมพา

106 0302106 นางสาว วรกานต์ เก่งถิ่นดง

107 0302107 นางสาว วิไลพร หมอนเมือง

108 0302108 นางสาว อารีรัตน์ แก่นลืม

109 0302109 นาง สุภัสสร ศรีสุวรรณ

110 0302110 นางสาว ณฤมล อุทธอินทร์

111 0302111 นางสาว ฐิติมา ท้วมทอง
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

112 0302112 นางสาว อุมาพร สุขมามอญ

113 0302113 นาย ประมวล ศิลาวงศ์

114 0302114 นางสาว พนม สังข์สุวรรณ

115 0302115 นางสาว อัญชลี แผ้วสาสน์

116 0302116 นางสาว นภาวรรณ เกษวงค์

117 0302117 นางสาว ขวัญเรือน ศรีคชชา

118 0302118 นางสาว อันธิฌา มุสิกชาติ

119 0302119 นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร

120 0302120 นางสาว ธารา บัวแก้ว

121 0302121 นางสาว ธิดา บัวแก้ว

122 0302122 นางสาว บุสราค า เพ็งโอ

123 0302123 นาย พัสธนดนย์ เดชรัตนตระกูล

124 0302124 นางสาว สิรกาญจน์ บุญวุฒวิวัฒน์

125 0302125 นางสาว ละไม ศรีอากาศ

126 0302126 นางสาว ดาริน พลเหิม

127 0302127 นางสาว นัดดาว กล่ินแก้ว

128 0302128 นาย เกรียงไกร เกตุทอง

129 0302129 นางสาว สาธิตา เขียวเรือง

130 0302130 นางสาว หทัยรัตน์ วันพุธ

131 0302131 นาย ไพทูรย์ กิจสวน

132 0302132 นางสาว เบ็ญจวรรณ สูงภิลัย

133 0302133 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย

134 0302134 นาย ณัฐวัตร หนูเงิน

135 0302135 นางสาว มุกดา เพียลี

136 0302136 นางสาว ชลฤทัย ด้วงพิลา

137 0302137 นางสาว ลัดดา หอมร่ืน

138 0302138 นางสาว ธัญญรัตน์ วิบูลรุจิโรจน์

139 0302139 นางสาว ณัฐณิชา แจ้งจิตร

140 0302140 นางสาว จีราวรรณ เขื่อนเงิน
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

141 0302141 นาง ณัฐณีย์ ค ามาลา

142 0302142 นาย วรรธนัย กองฉลาด

143 0302143 นางสาว ธิดา จ านงชอบ

144 0302144 นาย ธวัชชัย มูลตลาด

145 0302145 นางสาว ปิยนันต์ ส่อนหา

146 0302146 นาย เกียรติศักด์ิ สิงหานุวัฒน์

147 0302147 นางสาว สิฏฐิณิศา สวนน้อย

148 0302148 นางสาว อรอนงค์ จันอ้น

149 0302149 นาย กิติศักด์ิ คุ้มแก้ว

150 0302150 นาย ทัศน์ณฐภัทร ขุนนามวงษ์

151 0302151 นางสาว นิภาพร เวชกร

152 0302152 นางสาว อัญธิกา ทรงสวัสด์ิวงศ์

153 0302153 นาย เตชภณ ชุมพงศ์

154 0302154 นางสาว กิสปฏิมา คลังสมบัติ

155 0302155 นาย ทิวานนท์ ร้ังท้วม

156 0302156 นางสาว สุพิชา แสนวันนา

157 0302157 นาย กฤษณ์ สายสอน

158 0302158 นางสาว ปภานัน ศรลัมพ์

159 0302159 นางสาว วัขรี คงทอง

160 0302160 นางสาว จิดาภา มาพร

161 0302161 นางสาว สุพัตรา ลาภบุญเรือง

162 0302162 นางสาว นิศารัตน์ สรรคพงษ์
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0303001 นางสาว อ้อมเดือน รัศมี

2 0303002 นางสาว กนกทิพย์ พึง่เพ็ง

3 0303003 นางสาว ฐณิชฌา จิตตปารมี

4 0303004 นางสาว บุญญารัตน์ พุม่ทอง

5 0303005 นาย พรชนะ รอดบุญส่ง

6 0303006 นาย สันติภาพ ศรีอภัย

7 0303007 นางสาว จริยา จริยา

8 0303008 นางสาว ประไพ ค าพิละ

9 0303009 นางสาว พิไลวรรณ  สระทอง

10 0303010 นางสาว ธีราพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด

11 0303011 นางสาว กรรภิรมย์ เย็นนัทที

12 0303012 นาย นิติภูมิ โกปริญญา

13 0303013 นางสาว วิไลพร จันจอม

14 0303014 นางสาว จิราพรรณ พัดภู่

15 0303015 นางสาว สุพันณี นุชกุล

16 0303016 นางสาว ขวัญชนก ดีแท้

17 0303017 นาย สุพสิทธิ์ พัฒนคิมหันต์

18 0303018 นางสาว แสงเทียน พันมา

19 0303019 นางสาว สุธิดา เทียนขาว

20 0303020 นาย ณธกร วชิรดาวเรือง

21 0303021 นางสาว เดือนพราว ใจแสง

22 0303022 นางสาว สุรภี มหายศนันท์

23 0303023 นางสาว ศกลวรรณ สุขเกษม

24 0303024 นางสาว ณิชกมล ฉายศรี

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)

ชื่อ - นำมสกุล
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

25 0303025 นางสาว อทิตา ทองค าระยับ

26 0303026 นาย อดิศักด์ิ กันทะษา

27 0303027 นางสาว ศิริพร จุลบุตร

28 0303028 นาย อนุทิศ สมจิโน

29 0303029 นางสาว อรอนงค์ จันทคุณ

30 0303030 นางสาว ธิราลักษณ์ จันทร์ดี

31 0303031 นางสาว รัตนาภรณ์ ค้ าคูณ

32 0303032 นางสาว ศิตานันท์ อุตสานนท์

33 0303033 นาย ปิยวัฒน์ มะลิลา

34 0303034 นางสาว กาญจนา ผุยเถื่อน

35 0303035 นางสาว ธนิษฐา ทะลือ

36 0303036 นางสาว ศรัญญา ละม่อมสาย

37 0303037 นางสาว พรนภา บุปผา

38 0303038 นาย ภัทร พิตรพิฑูร

39 0303039 นางสาว สมมาตร พิลึก

40 0303040 นางสาว พัชราภรณ์ บุญทัง่

41 0303041 นางสาว จิตราภรณ์ ดลจิตต์

42 0303042 นางสาว นิดาวรรณ อิ่มดี

43 0303043 นาย สุพรศักด์ิ ทิพย์สุุขุม

44 0303044 นาย อคเดช ปิน่สกุล

45 0303045 นาย กรีฑา ดิษดี

46 0303046 นาย พุทธิพงศ์ สังฆก์ัจจายะ

47 0303047 นางสาว ณัฎฐา เต็งเจริญ

48 0303048 นางสาว ชิดชนก เกิดยอด

49 0303049 นาย อภิโชติ สัตยประกอบ

50 0303050 นางสาว ศริญญา ค าเขียว

51 0303051 นาย ธนกฤต เลิศกิจบวร

52 0303052 นาย ธนวีน เสมเจริญ

53 0303053 นาง ยุวภา ผู้วานิช

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 3 หนา้ 8/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

54 0303054 นางสาว พิมพ์สุดา แก้วมณี

55 0303055 นางสาว ชณิดาภรณ์ จะประสงค์

56 0303056 นางสาว เสาวลักษณ์ ดาวเรือง

57 0303057 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ยิ้มปาน

58 0303058 นางสาว ณิชารีย์ เหียมสันเทีย๊ะ

59 0303059 นางสาว ปารย์ณฉัตร์ ยิ้มนรินทร์

60 0303060 นาย ณรงค์ฤทธ์ ดีสุด

61 0303061 นางสาว อัญชลีพร ช้างรบ

62 0303062 นางสาว สุพิชญา จอมค า

63 0303063 นางสาว อัยการ พรหมปัน้

64 0303064 นางสาว วีรนุช ศรีวรรณ์

65 0303065 นาย กฤษณพงษ์ ทองดี

66 0303066 นางสาว อินธุอร อังกฤษ

67 0303067 นางสาว พิมพกานต์ จันทร์มี

68 0303068 นางสาว ประภัสสร อุดบ้านไร่

69 0303069 นาย ธนกร พุม่สิโล

70 0303070 นางสาว สงกรานต์ ชาญประเสริฐ

71 0303071 นางสาว ธนพร ต๊ิบศรีบุตร

72 0303072 นาย ชยุตพงษ์ วงศ์ทัศน์ตระกูล

73 0303073 นางสาว สิรินทร์ทิพย์ ขันทรี

74 0303074 นางสาว ดรุณี เปรมเมือง

75 0303075 นางสาว ศิริลักษณ์ บุบพันธ์

76 0303076 นางสาว พัชรี ศรีสุนันท์

77 0303077 นางสาว จุฑามาศ ทองยิ้ม

78 0303078 นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร

79 0303079 นางสาว สุมิตตา สิงห์แก้ว

80 0303080 นาย จเร เขียวข า

81 0303081 นางสาว นันทนัช ม่วงปาน

82 0303082 นางสาว ศิริธร ดารานาถ

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 3 หนา้ 9/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

83 0303083 นางสาว สุนิสา แย้มสรวล

84 0303084 นางสาว ปวีณา หนุนนาค

85 0303085 นาง ณมัซนันท์ มั่นเกตุวิทย์

86 0303086 นางสาว ณัฐธิดา ลีลาวงศ์สันติ

87 0303087 นางสาว มนสิการ พงษ์พานิช

88 0303088 นางสาว เพ็ญพักตร์ ปานมณี

89 0303089 นางสาว ธนารัตน์ จักรผัน

90 0303090 นาย ธนวรรธน์ เข็มเพชร

91 0303091 นาย ภาคินัย ชัยยอด

92 0303092 นางสาว วรินทร บุญมาก

93 0303093 นางสาว ปริศนา กองทัพไทย

94 0303094 นางสาว นรีกานต์ ส้มจีน

95 0303095 นางสาว ชไมพร โสดา

96 0303096 นางสาว ภัทรภร กันธิยา

97 0303097 นางสาว กนกภรณ์ ถือมั่น

98 0303098 นางสาว ธัญลักษณ์ ธรรมชัย

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 3 หนา้ 10/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0304001 นาย ศิวากร ทองชัยเดช

2 0304002 นางสาว ศุภิสรา สุกากิจ

3 0304003 นางสาว แพรวพลอย เสือชาวนา

4 0304004 นางสาว สุปัญญา อินแตง

5 0304005 นาง ธันย์ชนก อินแตง

6 0304006 นาย ราชพงศ์ เพ็งเพชร

7 0304007 นาย พงศ์นรินทร์ มากรัตน์

8 0304008 นาย บุญเลิศ งามรัมย์

9 0304009 นางสาว สุภาพร อ่วมบุญ

10 0304010 นาย สุรเชษฐ พิทักษ์สุธีพงศ์

11 0304011 นางสาว สุวพัชร สอนดี

12 0304012 นางสาว อัจฉรา ค าแร่

13 0304013 นางสาว สิริขวัญ จันคะณา

14 0304014 นาย กิตติชัย นพไพบูลย์

15 0304015 นาย พงศ์ธร รักรัง

16 0304016 นางสาว ชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ์

17 0304017 นาย ธีรวุฒิ คุ้มจุ้ย

18 0304018 นาย นายณฐพรรณ บุรารักษ์

19 0304019 นาย ศิวารุธ วัตถุสินธุ์

20 0304020 นางสาว ภาณุมาศ ใจแสง

21 0304021 นาย สนธิ คล้ายสุบิน

22 0304022 นางสาว อลิสา แป้นน้อย

23 0304023 นาย ภัทรพล สอนสิทธิ์

24 0304024 นางสาว อภิวัลย์ มีศักด์ิ

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิตกิร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)

ชื่อ - นำมสกุล

นติกิร สทบ.สาขา 3 หนา้ 11/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

25 0304025 นาย ศรัณย์ นามเมฆ

26 0304026 นาย ธนภัทร ทองภักดี

27 0304027 นางสาว เบญจพร จูรัตน์

28 0304028 นาย ภัทรวุฒิ อร่ามโตธนกุล

29 0304029 นางสาว สุขดารักษ์ นันตา

30 0304030 นางสาว วีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร

31 0304031 นางสาว ทวีรัตน์ ขุระสะ

32 0304032 นาย สุวัจน์ บรรเทา

33 0304033 นางสาว นิภาวรรณ ปราณี

34 0304034 นางสาว วันเพ็ญ เหลืองทอง

35 0304035 นางสาว จิราภรณ์ จ าแม่น

36 0304036 นางสาว สุดารัตน์ โสประดิษฐ์

37 0304037 นางสาว ศุภญา หงสารกุล

38 0304038 นางสาว ทิฏิยาพร ระฆงั

39 0304039 นางสาว ทิพวัลย์ คงพ่วง

40 0304040 นาย บัญชา เฮืองศรี

41 0304041 นาย นพดล ฆนาพรวรกาญจน์

42 0304042 นางสาว สุวิชา กล่ าเดช

43 0304043 นาย บุญหลง นวนแก้ว

44 0304044 นาย นิยม แจ้งสว่าง

45 0304045 นาย สุริยะ พลเยี่ยม

46 0304046 นางสาว วีรวรรณ สาแช

47 0304047 นางสาว มณเฑียร พุม่ชะบา

48 0304048 นางสาว นพักตร์ษร พรมพิทักษ์

49 0304049 นาย หฤษฎ์ หังษา

50 0304050 นางสาว วรัญญา เอื้อเฟือ้พันธ์

51 0304051 นาย บรรณรต นพนรินทร์

52 0304052 นาย ธนพล หารี

53 0304053 นาย ภัทรพล อาจหาร

นติกิร สทบ.สาขา 3 หนา้ 12/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

54 0304054 นาย เรวัตร เข็มทอง

55 0304055 นางสาว เดือน อาจสูงเนิน

56 0304056 นางสาว ศุภลักษณ์ เผยพร

57 0304057 นาย เกรียงศักด์ิ นวลศรี

58 0304058 นาย ปิลันธน์ บุราคร

59 0304059 นางสาว พิมพ์สิริ ราษฎร์ประดิษฐ์

60 0304060 นางสาว มาริสา ไท้ยง้วน

61 0304061 นางสาว ปาลินี นออุ่น

62 0304062 นางสาว ชฎาพร พรมเสมอ

นติกิร สทบ.สาขา 3 หนา้ 13/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0305001 นาย จักรกฤษณ์ ชาญนาวา

2 0305002 นางสาว สุวภัทส์ ปรีเปรม

3 0305003 นาย วรรธนัย มีจันโท

4 0305004 นาย ณัฐวุฒิ ประพฤทธิต์ระกูล

5 0305005 นางสาว ปรีย์วรา ค าลือ

6 0305006 นาย อรรถรัฐ จันทร์ผ่อง

7 0305007 นางสาว ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์

8 0305008 นาย วิรุฬห์ จันทร์จิตวิริยะ

9 0305009 นางสาว ปรียาภรณ์ สีม่วง

10 0305010 นาย ธวัชพงษ์ ทองเมือง

11 0305011 นางสาว พรหมภัสสร รัตนเดชานาคินทร์

12 0305012 นางสาว สุธาสินี จินุศร

13 0305013 นาย อานนท์ คุณรอด

14 0305014 นาย อิทธิพร มีแก้ว

15 0305015 นาย จักรกริช ลีสีสุข

16 0305016 นาย อาทิตย์ รุ่งเจริญ

17 0305017 นาย ก้องเกียรติ วังไชยเลิศ

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)

ชื่อ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 3 หนา้ 14/19



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0306001 นางสาว ภัทรวดี รักศักด์ิศรีงามตา

2 0306002 นาย อษัฎาวุธ บุตรบุญ

3 0306003 นาง สุกญัญา ศักดาอริยะวงศ์

4 0306004 นางสาว หนึง่ฤทัย พาค าป้อง

5 0306005 นางสาว ฐณนน โกมลบุณย์

6 0306006 นางสาว ทัดดาว ธัญกรรม

7 0306007 นาย เรืองฤทธิ์ เรืองฤทธิ์

8 0306008 นางสาว ศิรินทร์รัตน์ สุขพรรณ์

9 0306009 นางสาว ณัฐปภัสร์ เที่ยงมณี

10 0306010 นางสาว อภิสรา มูลทา

11 0306011 นางสาว ชวาลา ทองชน

12 0306012 นางสาว เวธกา วงค์วาด

13 0306013 นางสาว พิมพ์ชนก พรหมนิพนธ์

14 0306014 นางสาว จลีู นีนา ตันตยานฤวุฒิ

15 0306015 นางสาว อชิรธร ชินธรรโมภาส

16 0306016 นางสาว บุญพิทักษ์ วงษ์สว่าง

17 0306017 นางสาว พรรณฐิภา จนิดาวัฒนชัย

18 0306018 นางสาว อรุณรัตน์ ขาวละมูล

19 0306019 นางสาว ชลดา ทองชั่ง

20 0306020 นางสาว ปริชาติ อ่ าทอง

21 0306021 นางสาว พิชากรณ์ วรสิทธิ์

22 0306022 นางสาว พัชราภรณ์ เพ็ชรสีม่วง

23 0306023 นาง ศิริญญา เลิศสินไทย

24 0306024 นาย พชรพล ยกุตานนท์

25 0306025 นางสาว สุฑารัตน์ คร้ามสมอ

26 0306026 นาย วจนะ ชัยประเสริฐ

27 0306027 นางสาว น้ าทิพย์ ไทยทอง

28 0306028 นาย กฤษณุ เอกมาตย์

รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ    ลงวนัที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ 3 (จังหวดัพิษณโุลก)

ชือ่ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิัตกิารประชารัฐ สทบ.สาขา 3 หนา้ 15/19



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุชือ่ - นำมสกุล

29 0306029 นาย นิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์

30 0306030 นาย อฐิธิชัย กก๊ศรี

31 0306031 นางสาว บุษยา สุขสวัสด์ิ

32 0306032 นางสาว ปวริศา เครือมี

33 0306033 นาย ทวีศักด์ิ ฉมิมาทอง

34 0306034 นางสาว ปัทมวรรณ พันธ์เลิศ

35 0306035 นาย ชยวัฒน์ ชัยเลิศธนกลุ

36 0306036 นาย อเุทน ปิน่นาง

37 0306037 นาย ชัยยะ วงศ์ษา

38 0306038 นาย ศรัณยพ์งศ์ เอี่ยมทัพ

39 0306039 นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม

40 0306040 นางสาว นันทนัช ยอดเกตุ

41 0306041 นาง สุลาวัลย์ คงเมืองค า

42 0306042 นาง ธัญทิพย์ ทองประไพพักตร์

43 0306043 นาย ทรงพร ภูร่ะยา้

44 0306044 นาย รัฐพงศ์ ยศยิ่งยง

45 0306045 นาย พินิจ สร้อยสวาท

46 0306046 นางสาว เบญจวรรณ นิม่นวล

47 0306047 นางสาว วรรณวิสา ราชอาษา

48 0306048 นางสาว จฬุาลักษณ์ บางยิ้ม

49 0306049 นาย ธีรพงศ์ รอดช้าง

50 0306050 นางสาว ทิพวัลย์ มาภักดี

51 0306051 นาย กฤษณพงศ์ บุตรตลอด

52 0306052 นางสาว มณีรัตน์ สกลุอญัมณี

53 0306053 นางสาว หัทยา จนัทร์ยิ้ม

54 0306054 นางสาว จริาพร มูลเต้ีย

55 0306055 นางสาว สุดารัตน์ ทองเขยีว

56 0306056 นางสาว รวิวรรณ เงินทุ่ง

57 0306057 นางสาว วรัญญา ศรีนาราง

58 0306058 นาย นิรุต ป้อมแช่ม

59 0306059 นางสาว กมลรัตน์ เนียมสุข

60 0306060 นาย ชวกร บุญสิงห์
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61 0306061 นาย โชติพงศ์ กติติคุณตระกลู

62 0306062 นาย สิทธิเสก คงประสพ

63 0306063 นาง หมายจติ กฤตฤกษ์

64 0306064 นางสาว รัตติภรณ์ อา้ยวงค์

65 0306065 นาย อวิรุทธ์ พุกอดู

66 0306066 นางสาว รจนา แสนใจ

67 0306067 นางสาว รจนา ชาวพิจติร

68 0306068 นาย วิกร เอี่ยมสัมพันธ์

69 0306069 นางสาว ทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ

70 0306070 นางสาว ฉตัริกา อนิทร์ภักดี

71 0306071 นางสาว สุภาภรณ์ กศุลคุ้ม

72 0306072 นาย เยี้ยม เทียมเพ็ง

73 0306073 นางสาว เพียงอมร ยวนเเห่ว

74 0306074 นาย ณัฐศรุต คงนา

75 0306075 นางสาว ทัศนีย์ วันทัศน์

76 0306076 นางสาว พัชนี ดีบ้านคลอง

77 0306077 นาย อมรเทพ มาใหญ่

78 0306078 นางสาว เสาวรส แกว้บัวดี

79 0306079 นาย ฉนัทวัฒน์ นาถมทอง

80 0306080 นาย สิริพงศ์ เพ็ชรพิจติร

81 0306081 นาง พิมพ์รภัส ชูทอง

82 0306082 นาย ธนชัย ธนะสีลังกรู

83 0306083 นางสาว ขวัญฤดี เณรจิ๋ว

84 0306084 นาย ไพบูลย์ ยศภูมิมา

85 0306085 นางสาว ระพีภรณ์ เบ้าทอง

86 0306086 นางสาว ชนัดดา มีแสง

87 0306087 นางสาว ยพุารินทร์ สอนปัน

88 0306088 นาย ลภัสเดชา ครุฑกนั

89 0306089 นาย ไตรทศ ขนัศิริ

90 0306090 นาย ธนภูมิ อนิทศรี

91 0306091 นางสาว สุภาวดี ใจสะบาย

92 0306092 นางสาว วริศรา จงึประเสริฐ
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93 0306093 นาย สิทธิพงศ์ มูลค าภา

94 0306094 นางสาว สิตานันท์ บุญมาก

95 0306095 นางสาว ชฎาพร ค าภู่

96 0306096 นางสาว วิไลลักษณ์ แซ่ซ้ือ

97 0306097 นางสาว ภาวิณี อนุฤทธิ์

98 0306098 นางสาว พุธิตา ภูม่ี

99 0306099 นางสาว มาลา จนัทร์แจง้

100 0306100 นาย กฤษฎา กอบการดี

101 0306101 นาย จติภัทร์ เพ็ชรกล้า

102 0306102 นางสาว พิมพ์พิชชา เพ็ชรอ าไพ

103 0306103 นางสาว สุภาภรณ์ พุ่มสิโล

104 0306104 นางสาว นันทนา จนัทร์แกว้

105 0306105 นางสาว ศุภาสร ค าเลิศ

106 0306106 นางสาว ณัฐชา ทองศรีสุข

107 0306107 นางสาว ศิรดา ทรงทอง

108 0306108 นางสาว อนุธิดา ออ่นทอง

109 0306109 นางสาว นุสบา เกาะม่วงหมู่

110 0306110 นางสาว นัทธมน สิงห์กวาง

111 0306111 นาย ปรัตถกร จนีภักดี

112 0306112 นาย วันเฉลิม หวาเกตุ

113 0306113 นางสาว ณิภาภรณ์ พรมเกษ

114 0306114 นาย วีระยทุธ หนูค า

115 0306115 นาย ภานุพงษ์ มะที

116 0306116 นาย พรเชษฐ์ อนิทร์ชน

117 0306117 นางสาว สุพิชาภรณ์ โตมา

118 0306118 นางสาว กรรณิการ์ แกว้เม่น

119 0306119 นาย นิพพิชฌณ์ พันธุ์อบุล

120 0306120 นางสาว จติรานุช บุตรศรี

121 0306121 นางสาว พิรุณธร พูลเขตรกจิ

122 0306122 นางสาว อรทัย อนิพะหะ

123 0306123 นาย วันชนะ ออมสิน

124 0306124 นาง กรรณิการ์ สารีค า
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125 0306125 นางสาว ชนิกา แสงศร

126 0306126 นางสาว นันทกา จ านงค์ศรี

127 0306127 นางสาว สุมินตรา ฟุ้งสุข

128 0306128 นางสาว ปริญดา มากด า

129 0306129 นางสาว อฉัรา นุภาพ

130 0306130 นางสาว สุดาพร ภูมี

131 0306131 นางสาว อาทิตยา โยธา

132 0306132 นางสาว พัชริญา ตรีอนิทอง

133 0306133 นางสาว อนงค์รัตน์ มาดี

134 0306134 นาง สุพรรณิกา นาคทองอนิทร์

135 0306135 นางสาว สายธิตาค์ เทศข า

136 0306136 นางสาว รัตนาภา เดชแพ

137 0306137 นาย พัฒนพันธุ์ คชินเผือก

138 0306138 นางสาว ปิยนุช เจริญสุข

139 0306139 นางสาว พรเพ็ญ การกล้า

140 0306140 นางสาว บุญญาพร ออ่นปาน

141 0306141 นางสาว นิตยา สุธงษา

142 0306142 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีฟอง

143 0306143 นางสาว พรพรรณ ศรีสุวรรณ์

144 0306144 นางสาว ศิรประภา ค านก

145 0306145 นาง สุพาณิกา พันโต

146 0306146 นางสาว นิศานาถ สรรคพงษ์

147 0306147 นางสาว นิธิชนาภา ธนกลูกจิ
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