
ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 1301001 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่วงศรี

2 1301002 นางสาว กัญญารัตน์ คล้ายวงษ์

3 1301003 นางสาว พิชญา พิมพ์สวัสด์ิ

4 1301004 นางสาว รัชดาภรณ์ บวบทอง

5 1301005 นางสาว อารีย์ ค าตาสุข

6 1301006 นาง ปวิตรา ค ามี

7 1301007 นางสาว สุธินนัท์ โสดา

8 1301008 นางสาว อรวรรณ แอ่นเพชร

9 1301009 นางสาว ฉัตรสุดา สุขถนอม

10 1301010 นางสาว ดวงพร วนานนท์

11 1301011 นางสาว อรกัญญา แสงทิม

12 1301012 นางสาว ผาณิตา มาธิสัย

13 1301013 นางสาว รัชนก ภาษีภกัดี

14 1301014 นางสาว ดวงกมล ดวงสว่าง

15 1301015 นางสาว ปริตา พัดมี

16 1301016 นางสาว อารียา สมบรูณ์

17 1301017 นางสาว สิริรัตน์ ทองดี

18 1301018 นาง ปสุตา ศรีภมูิ

19 1301019 นางสาว นพรัตน์ พวงจ าปี

20 1301020 นางสาว มินตรา เฉลิมมุข

21 1301021 นางสาว สกุณา พร้ิงมงคล

22 1301022 นาย นพดล กระพงษ์ทอง

23 1301023 นาง เสาวรส กังวาลกุลกิจ

24 1301024 นางสาว ธนกร สุดเนือ้ทอง

25 1301025 นางสาว อินทุอร หบีงา

26 1301026 นางสาว อารีวรรณ์ แย้มสุคนธ์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุรี)

ชือ่ - นำมสกุล
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชือ่ - นำมสกุล

27 1301027 นาง โชติกา สมบติัศิริ

28 1301028 นางสาว ระพีพันธ์ พานเสือ

29 1301029 นางสาว กัญชลิกา ภริมณ์ญา
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 1302001 ว่าท่ีรตหญิง ธัญรัตน์ บวัสถิตย์

2 1302002 นาย ศุภกร อินทสุชาติ

3 1302003 นางสาว จิตชนก อ่ าเอี่ยม

4 1302004 นาย พิสิทธิ์ศักด์ิ ทับบญุ

5 1302005 นางสาว เปน็ดาว ธนาการณ์

6 1302006 นาย กตัญญู โคตรติ

7 1302007 นาย ธิติณัฐ ผลโชค

8 1302008 นาย อานนัตภมูิ ช านาญโพธิ์

9 1302009 นางสาว ประกายแก้ว เทียนตรง

10 1302010 นางสาว ศิรินภา จันทร์ตรี

11 1302011 นางสาว ฌิชชา สิริสิทธางกูร

12 1302012 นางสาว สุกัญยา ปลีบตุร

13 1302013 นาย วิทวัส ภูแ่ก้ว

14 1302014 นาย วุฒิชัย นาสิงเตา

15 1302015 นาย กาญบดินทร์ โพธิ์ธัญญา

16 1302016 นาย ภดิูศ โม้งปราณีต

17 1302017 นางสาว ชาลิสา บตุรสินธุ์

18 1302018 นางสาว สกุลรัตน์ มะลังศรี

19 1302019 นาย สุรภมูิ เนนิผาลา

20 1302020 นางสาว ปณุยปวีณ์ เขียวทอง

21 1302021 นางสาว ปภนิดา เทียนล า

22 1302022 นาย ไพบลูย์ อมรวัฑนานนท์

23 1302023 นางสาว จิราวรรณ ใยสอด

24 1302024 นางสาว สุปราณี ช านาญกิจ

25 1302025 นางสาว ณัฐพร ฤกษ์ก ายี

26 1302026 นางสาว สินนีาถ สิงหดี์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมูบ่้ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุรี)

ชือ่ - นำมสกุล
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27 1302027 นางสาว พุธพร แก้วเขียว

28 1302028 นางสาว นปภชั ช้างพันธ์

29 1302029 นางสาว ชนากาญ มัน่วาจา

30 1302030 นาย ปรีชา โพธิพันธ์

31 1302031 นางสาว อมลิน อุนทะอ่อน

32 1302032 นางสาว พุ่มพวง อินทรสิทธิ์

33 1302033 นางสาว สุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

34 1302034 นางสาว สุธินี เนนิกลาง

35 1302035 นางสาว สายพิน ราชสีห์

36 1302036 นางสาว มนทกานต์ ชนะภยั

37 1302037 นาย ประทีป ม่วงสอดศรี

38 1302038 นางสาว ดวงฤทัย พรมมี

39 1302039 นางสาว จิรารักษ์ ดิษบรรจง

40 1302040 นางสาว มุนลิ ทวาเรศ

41 1302041 นาย ภานพุงศ์ ปิน่แก้ว

42 1302042 นาย เมธาวิน สาดจุ้ย

43 1302043 นาย วิศาล ศรีสวัสด์ิ

44 1302044 นางสาว กัญจนน์ภสั จันทร์วงศ์

45 1302045 นางสาว ชลิดา ชาญชัย

46 1302046 นางสาว ภณัฑิรา เเตรวงศ์

47 1302047 นางสาว ศุภากร วรวัตร

48 1302048 นาย ศราวุธ พิสูตรเสียง

49 1302049 นาย ชัยพร กรฤทธิ์

50 1302050 นาย กัมพล ทับสี

51 1302051 นาย ประภาส เกิดค า

52 1302052 นาย สมชาย วิมลกาญจนา

53 1302053 นางสาว นนัทนา นาคพ่วง

54 1302054 นางสาว สุภญิญา จันทร์ดวง

55 1302055 นางสาว ยุพาพร กล้ากสิกรรม

56 1302056 นางสาว ยุพิน กล้ากสิกรรม
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชือ่ - นำมสกุล

57 1302057 นาง ธิดารัตน์ มีเปีย่ม

58 1302058 นางสาว ปยินชุ ศุภสาร

59 1302059 นางสาว อังคณา ค ารังษี

60 1302060 นางสาว พิไลวรรณ เซียววงษ์ครอบ

61 1302061 นางสาว ชริณทร์ทิพย์ พันธ์ธง

62 1302062 นางสาว สุริยกานต์ ต้ังวิวัฒนาพานชิ

63 1302063 นางสาว กุลจิรา นาคนลิพงศ์

64 1302064 นาย สุเมธ กองพิกุล

65 1302065 นางสาว นภิาพร อึ่งแดง

66 1302066 นางสาว ทิฏฐากรณ์ อาราเม

67 1302067 นางสาว กัลยา มารศรี

68 1302068 นางสาว ณัฐนนัท์ ติยะชัยพานชิ

69 1302069 นางสาว สุพรรณพร สอนจ้อย

70 1302070 นางสาว สุภาภรณ์ แบนสี

71 1302071 นางสาว จตุพร พึ่งตน

72 1302072 นางสาว เบญจวรรณ เกิดทรัพย์

73 1302073 นาย อิศรา แสงสว่าง

74 1302074 นางสาว รณิษฐา เชื้อแขก

75 1302075 นางสาว กฤตยา สีตะวัน

76 1302076 นางสาว วันดี สุตะพรม

77 1302077 นาย ดนยั คันธรส

78 1302078 นางสาว ชาลิตา พรหมมา

79 1302079 นางสาว ขวัญเนตร ดาวทอง

80 1302080 นางสาว พิกุลเกศ บวัผา

81 1302081 นางสาว ชีวาพร สิทธิ์โท

82 1302082 นาย พงศธร ตันฮะ

83 1302083 นางสาว ทิพาพร จินกสิกิจ

84 1302084 นางสาว จินต์จุฑา บวกขุนทด

85 1302085 นางสาว ปวีณา กออินทร์

86 1302086 นาย พงศธร มากแก้ว
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชือ่ - นำมสกุล

87 1302087 นางสาว พนดิา บวัหอม

88 1302088 นาย วราพงษ์ จันทร์นาค

89 1302089 นาง กนกวรรรณ วันดี

90 1302090 นางสาว ธิดารัตน์ บริบรูณ์

91 1302091 นางสาว ณัฐมล เกษร

92 1302092 นางสาว พนดิา พึ่งผล

93 1302093 นางสาว จิตติยา แจ่มจิตร

94 1302094 นางสาว สุวิมล พิลา

95 1302095 นางสาว วาสนา หว้ยส้ม

96 1302096 นางสาว วราภรณ์ ท าเนยีม

97 1302097 นางสาว ภชภรณ์ พงษ์บตุร์

98 1302098 นางสาว ปวีณา ค าประเสริฐ

99 1302099 นางสาว กมลวรรณ แจ่มยิ่ง

100 1302100 นางสาว ชนกพร ตรึกตรอง

101 1302101 นางสาว สุดาพร ทะสอน

102 1302102 นางสาว วรัฐาพร โคตรภกัดี

103 1302103 นาย พิเชษฐ บวัคุ้ม

104 1302104 นางสาว ธัญชนก แว่นแก้ว

105 1302105 นาง วรรณนภา เหลืองสีนาค

106 1302106 นาย บรรจงศิลป์ ธิอิน

107 1302107 นาย ณัฐดนยั มะลิทอง

108 1302108 นางสาว นนัทิชา วัฒนา

109 1302109 นาย สิรินพัสร์ เพ็งพารา

110 1302110 นาย ธนพล ชูทัณธ์

111 1302111 นางสาว จรรญามณฑ์ เคหะทอง

112 1302112 นาย เจษฏาวุธ ค ามุงคุณ

113 1302113 นางสาว วัชรพรรณ โพธิ

114 1302114 นางสาว จิติมา บกีขุนทด

115 1302115 นาย ยุรนนัท์ แสนสามารถ

116 1302116 นาย พสิษฐ์ วิเศษประสิทธิ์
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117 1302117 นางสาว อริสา จบคุ้ม

118 1302118 นาย อรชุน พิมสวรรค์

119 1302119 นางสาว ธิติพร พิลามาตร์

120 1302120 นางสาว รัชฎา อุ่นทินวงษ์

121 1302121 นาย จักรพันธ์ ก าเนดิสิงห์

122 1302122 นางสาว พัชริดา บดิการ

123 1302123 นางสาว ดวงพร บนัเทา

124 1302124 ว่าท่ีร้อยตรี กัณฐิมาภรณ์ บญุประกอบ

125 1302125 นาง วราภสัร์ ภูแ่ก้ว

126 1302126 นางสาว พลอยพรรณ จารุเพ็ง

127 1302127 นางสาว สรารัตน์ พรหมศิลา

128 1302128 นาย อภชิาติ ชอบค้าขาย

129 1302129 นางสาว วนดิา สุระขันธ์

130 1302130 นางสาว บณุยวีย์ ขจรกสิรัตน์

131 1302131 นางสาว สิริณ กวีภทัรจินดา

132 1302132 นางสาว จันทิมาภรณ์ เอี่ยมแสน

133 1302133 นางสาว กานต์พิชชา เหง่ียมงามศรี

134 1302134 นางสาว พิริยา พระเดิม

135 1302135 นางสาว วรรณวิมล แจ้งศรี

136 1302136 นางสาว ศิริรัตน์ เรืองขจร

137 1302137 นางสาว นทัธมน แสนพรม

138 1302138 นางสาว นนัทพร ทับทิมทอง

139 1302139 นาง ปาลิตา เสียมสกุล

140 1302140 นางสาว ละมัย สีบรุม

141 1302141 นางสาว เมริตา หมือ่นศรี

142 1302142 นางสาว รัชดาพร อนรัุกษ์ตระกูล

143 1302143 นางสาว เสาวณี สังเกตุ

144 1302144 นาย วีรภทัร ไกรครุฑ

145 1302145 นางสาว นชุจรี ดวงแสง

146 1302146 นางสาว กัลยาณี ชินบตุร
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147 1302147 นาย พรรษา ศรีค า

148 1302148 นางสาว ศิราณี วงษ์พัฒน์

149 1302149 นางสาว เกวลี เจริญถิ่น

150 1302150 นางสาว สุวรรณษา ถิ่นทวี

151 1302151 นางสาว มธุสร โพธิ์ฤทธิ์

152 1302152 นางสาว พรสวรรค์ ซุ่ยกิ้ม

153 1302153 นาย อิศฬาภ์ สุขเกษม

154 1302154 นางสาว กชพรรณ สุทธิสุข

155 1302155 นางสาว นภสัวรรณ ศรีวรรณ์

156 1302156 นางสาว ศจีมาส พรหมศิลป์

157 1302157 นางสาว วรพนติ สร้อยทอง

158 1302158 นาย พิจักษณ์ วรสันต์

159 1302159 นางสาว อริสสา ผลทรัพย์

160 1302160 นางสาว ทิพย์วรรณ ทาสันเทียะ

161 1302161 นางสาว พิจิตรา พรมมาบญุ

162 1302162 นาย ธนพัฒน์ หมดภยั

163 1302163 นางสาว วิจิตรา เพียรธัญกร

164 1302164 นางสาว ศิรินทิพย์ อุฎะมาร

165 1302165 นางสาว สุพร กุมภณัฑ์

166 1302166 นางสาว สุคนธา ปาระนะ

167 1302167 นาย เมธัส มีสมบติั

168 1302168 นาย จิณณวัตร คลล้ า

169 1302169 นางสาว วรัญญา รุ่งสาย

170 1302170 นาย สุรศักด์ิ มากประมูล

171 1302171 นางสาว พิกุล เรืองยุบล

172 1302172 นางสาว อุมารินทร์ ไกรสอน

173 1302173 นาง น้ าผ้ึง ไกรสอน ศรีรัตน์

174 1302174 นางสาว บษุบง ทับผา

175 1302175 นาย สุทธิพงษ์ นนตีนอก

176 1302176 นาย สิทธิพล ฉลาดดี
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177 1302177 นางสาว เกษรินทร์ เขียวสอาด

178 1302178 นาย คณิติน ละม้ายแข

179 1302179 นางสาว ปณยา พูลสวัสด์ิ

180 1302180 นางสาว จันทิมา ทับงาม

181 1302181 นาง พรลภสั ทองโคกสูง

182 1302182 นางสาว สุริษา สุขอารมณ์

183 1302183 นางสาว วิภาวี พานชิกุล

184 1302184 นางสาว ดวงจันทร์ แก้วอาษา

185 1302185 นางสาว อุมาพร ค านวณ

186 1302186 นางสาว ปรียานชุ แสงสองศรี

187 1302187 นาย บรรประชา อ้วนศรี

188 1302188 นาย กิตติพงศ์ สนสุภาพ

189 1302189 นางสาว กัลยา ประวัติ

190 1302190 นางสาว รชยา เพ็ญสุวรรณ

191 1302191 นางสาว กมลฉัตร จิตรประไพ

192 1302192 นางสาว วริศรา ขันธุปทัม์

193 1302193 นางสาว บญุเลิศ เสือทับ

194 1302194 นางสาว สิริรักษ์ ด้วงพรหม

195 1302195 นาง นนัทยา อุกอาจ

196 1302196 นางสาว กฤตติยาภรณ์ สุขเทศ

197 1302197 นางสาว ณัฐชา ผ่องคูณ

198 1302198 นางสาว กนกพร แปน้ทอง

199 1302199 นางสาว สุภาพร ยอดทรง

200 1302200 นางสาว ปภสัศรันย์ ขวัญเมือง

201 1302201 นาย Piyarat Artsamat

202 1302202 นางสาว ณัฐริกา เข็มเวียง

203 1302203 นาย วรวุฒิ ศรีภกัดี

204 1302204 นางสาว จริยา สารีรอด

205 1302205 นางสาว บญุฑริมา ด้วงเพิ้ง

206 1302206 นางสาว ปาวิกา การะทอน
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207 1302207 นางสาว สุภสัวรีย์ สมันพร้อม

208 1302208 นางสาว กรวรรณ ทรงความดี

209 1302209 นาย อิสราพงษ์ กล้าดี

210 1302210 นางสาว ปวริศา วงศ์ผดุง

211 1302211 นาย วิชญะ เฉลิมวัฒน์

212 1302212 นาย ธีรวุฒน์ เฮงสวัสด์ิ

213 1302213 นางสาว สุรางคนา แจ้งศรี

214 1302214 นางสาว ณภทัร ปอ้ต๊ะมา

215 1302215 นางสาว ศุภกานต์ คุ้มครอง

216 1302216 นางสาว ยุพา กระสายศรี

217 1302217 นาย ปริญญา แข็งการเขตร

218 1302218 นาย กัมปนาท นาลาด

219 1302219 นางสาว ศศิธร ยิ้มเอี่ยมวัฒนา

220 1302220 นางสาว สุภนดิา นยิะสม

221 1302221 นางสาว เขมณัฏฐ มณฑา

222 1302222 นาย อดิศักด์ิ นว่มรัศมี

223 1302223 นาย สิทธิชัย ขวัญยาใจ

224 1302224 นางสาว ชญาพิมพ์ กระตุดนาค ชญาพิมพ์ กระตุดนาค

225 1302225 นางสาว นริศรา ขันตี

226 1302226 นางสาว ดลยา พันธ์แตง

227 1302227 นางสาว รวิวรรณ ศรีสาคร

228 1302228 นาย กฤษณ์ หวังเจริญกุลชัย

229 1302229 นางสาว กรองจิตต์ เนอืงเฉลิม กรองจิตต์ เนอืงเฉลิม

230 1302230 นางสาว นฤมล ธูปบชูา

231 1302231 นางสาว ศุธิดา เวทย์ศิริยานนัท์

232 1302232 นางสาว ปรางค์ทิพย์ เสาศิริ

233 1302233 นางสาว พัชรินทร์ ศิริ

234 1302234 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กัลยรัตน์ ด้วงใจจิตร

235 1302235 นางสาว วิภาวรรณ วินฉิมพลี

236 1302236 นาย ขวัญชัย พันทองหล่อ
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237 1302237 นางสาว ฉันทิศา เพิ่มพูล

238 1302238 นางสาว ปทัมวรรณ ยาพัด

239 1302239 นางสาว สุธิดา งอยแพง

240 1302240 นาง พิมพ์พรรณ พรหมสวัสด์ิ

241 1302241 นางสาว ปภสัรา รัตนวิจิตร

242 1302242 นาย ธนเดช เกื้อกูลวงศ์

243 1302243 นางสาว กฤตชญา พฤทธิ์พล

244 1302244 นางสาว เพ็ญนภา กองมะริง

245 1302245 นางสาว ณัฐกานต์ โม้จันทร์

246 1302246 นาย วีรพัฒน์ แปยอ

247 1302247 นางสาว กมลวรรณ แก้วกระเศรษฐ

248 1302248 นางสาว กฤติยาณี เสลานนท์

249 1302249 นางสาว กนกนาถ ปฐมพิทักษ์นกุูล

250 1302250 นางสาว ปาริชาต ยิ้มสบาย

251 1302251 นาย อนพัทย์ เขียววรรณะ

252 1302252 นางสาว กัลยพัชร กองปญัญา

253 1302253 นางสาว กนกพร มานา

254 1302254 นางสาว กัญญาพัชร์ ขวัญยืน

255 1302255 นางสาว ปยิะพร อิสระกูล

256 1302256 นางสาว กานต์ เขียวอ่อน

257 1302257 นางสาว อุมาพร โพธิ์ชะคุ้ม

258 1302258 นาย สักรินทร์ เรืองกสีจิต

259 1302259 นางสาว นภสันนัทร์ บญุสุข

260 1302260 นางสาว นริมล นาเมืองรักษ์

261 1302261 นาง นรีนชุ วินทะไชย

262 1302262 นางสาว สุจิตตา ปากวิเศษ

263 1302263 นางสาว อมรรัตน์ เจริญพัฒนเดช

264 1302264 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธนาภรณ์ สุขสอน

265 1302265 นางสาว วัชราภรณ์ เถาว์แล

266 1302266 นาย ประเสริฐศักด์ิ สิทธิประสาท
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267 1302267 นาย กิตติพงษ์ กลมเกลียว

268 1302268 นาย ธีรพัฒน์ เพชรทองหยก

269 1302269 นางสาว ณัฏฐา สรอยแก้ว

270 1302270 นางสาว ขนษิฐา สุทธิประภา

271 1302271 นางสาว ศิริวรรณ สิงหโ์ต

272 1302272 นางสาว ทิพวรรณ พรหมทับทิม

273 1302273 นางสาว มัชติกานต์ ม่วงพรม

274 1302274 นาย ศรา แพเอี่ยมอัมพร

275 1302275 นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์

276 1302276 นางสาว พรลภสั บรูะพา

277 1302277 นางสาว นฤมล ถินทอง

278 1302278 นางสาว เมษา เภตรา

279 1302279 นางสาว บวัแก้ว สมัครการ

280 1302280 นางสาว มุกดา บวัฉ่ า

281 1302281 นางสาว อัญจลี พรศรี

282 1302282 นางสาว ภทัราวดี จิตร์แจ้ง

283 1302283 นางสาว กุลพัชร สุทธิบญุ

284 1302284 นางสาว กมลทิพย์ พานชินอก

285 1302285 นางสาว จันทกานต์ หวัดแหวว

286 1302286 นางสาว ทัศนว์รรณ์ แนบเนยีน

287 1302287 นางสาว ศิรภสัสร ทองสุข

288 1302288 นางสาว อรกานต์ เอี่ยมโต

289 1302289 นาย ลือชัย ใจอดทน

290 1302290 นางสาว อนนัญา บญุใบ

291 1302291 นางสาว รุ้งใหม่ สร้อยสังวาลย์

292 1302292 นาย อนรุิทธิ์ โรจนช์ญานก์ุล

293 1302293 นาย เสกสรรค์ ทับทิมดี

294 1302294 นางสาว หรรษา การีกล่ิน

295 1302295 นางสาว อภสันนัท์ บรูณพิมพ์

296 1302296 นางสาว บญุญภรณ์ แตงอ่อน
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297 1302297 นางสาว ยุวดี ประเสริฐดี

298 1302298 นางสาว สุกัญญา สุขนา

299 1302299 นางสาว ปญุชรัสมิ์ โปแก้ว

300 1302300 นาย ปภาณุกฤช วงศ์ละคร

301 1302301 นางสาว พรศิริ อิ่มสมบติั

302 1302302 นางสาว ทิวา เหล็กผา

303 1302303 นาง นยัรัตน์ โต๊ะนาค

304 1302304 นาย ชานนท์ กุลกุศล

305 1302305 นางสาว ปาลรินทร์ มหาวีระตระกูล

306 1302306 นาย เรืองรพี จรัสเจษฎา

307 1302307 นางสาว ชนาภชั ค านวน

308 1302308 นางสาว สุพัตรา ภสัสร

309 1302309 นาง ศิริดาวัลย์ ยะสะกะ

310 1302310 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ

311 1302311 นาย วิทยา ขันทอง

312 1302312 นางสาว กัลยารัตน์ อิ่มจิตร์

313 1302313 นางสาว เมย์ญาวีร์ ลานสวัสด์ิ

314 1302314 นางสาว ชลิตา อิ่มใจ

315 1302315 นางสาว พนดิา เรียบส าเร็จ

316 1302316 นางสาว วริศรา เขียวรอด

317 1302317 นาย พฤทธิ์เลิศ บญุเลิศ

318 1302318 นางสาว เจนจิรา กล่ินร่ืน

319 1302319 นางสาว นทัยา ชูดวง

320 1302320 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีชะอุ่ม

321 1302321 นางสาว ศิวารินทร์ ชัยธนาวิรัตน์

322 1302322 นางสาว รุ่งฤทัย พิมโพ

323 1302323 นางสาว มยุรฉัตร พวงโลก

324 1302324 นางสาว สุนสิา กล่ันเงิน

325 1302325 นางสาว อารีรัตน์ ควบคุม

326 1302326 นางสาว แก้วกานดา ปานจีน
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327 1302327 นาง เสาวรส แย้มนุน่

328 1302328 นาย รวิพล ทองแจ้ง

329 1302329 นางสาว ศิริลักษณ์ วิเชียรฉาย

330 1302330 นางสาว มัณฑนา เรืองขจร

331 1302331 นางสาว กนกวรรณ วงค์เค่ียม

332 1302332 นางสาว ณัฐกาญจน์ ลือสะท้าน

333 1302333 นาย ณฐภทัร พรมภกัดี

334 1302334 นางสาว ขนษิฐาภรณ์ ดอกรักษ์

335 1302335 นาย นฤชา นาควารี

336 1302336 นางสาว ดวงพร จีระดิษฐ์

337 1302337 นางสาว สุรัญชนา ธีระวัฒน์

338 1302338 นางสาว กัณภร ชาติจันทร์

339 1302339 นางสาว ประภาพรรณ เมฆข า

340 1302340 นางสาว ศศิมน จ าเนยีรสวัสด์ิ

341 1302341 นางสาว ผกามาศ ไวเกิด

342 1302342 นางสาว พิมาย ตรีสังข์

343 1302343 นางสาว ตรีรัก เล็กประดิษฐ์

344 1302344 นางสาว บศุรา ภกูาบไส

345 1302345 นาย ศตคุณ พิทักษ์เพ็ง

346 1302346 นาย ประภากร ทนะแสง

347 1302347 นางสาว ศิริพร กลัดคร้าม

348 1302348 นาย ศุภโชค พันธุ์ทอง

349 1302349 นาย พัทธพล สุขขี

350 1302350 นาง เบญจมาภรณ์ ผาริการ

351 1302351 นาย นาย จิรายุส แก้วมุขดา

352 1302352 นางสาว ณัฏธณิชา ภมร

353 1302353 นางสาว ฐิติภา คุ้มสว่าง

354 1302354 นาย อรรถสิทธิ์ จิรานรัุกษ์

355 1302355 นาย พรมพิทักษ์ จันทร์เขียว

356 1302356 นางสาว ศุภลักษณ์ นวลเพ็ชร์
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357 1302357 นาย อนาวิน อินเรืองศรี

358 1302358 นางสาว จิระพันธุ์ ลงเย

359 1302359 นาย สุรเดช มิง่ตระกูล
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1 1304001 นาย ธีร์ภวิศ คันศรวสิษฐ์

2 1304002 นาย สุรศักด์ิ กองกมล

3 1304003 นางสาว ฉัตสุภางค์ เขียวสะอาด

4 1304004 นางสาว แพรชมพู พุ่มมะลิ

5 1304005 นางสาว ณิศาพร เพชรศิลป์

6 1304006 นางสาว วิไลพร แก้วเกิด

7 1304007 นาย ธนาวัต จินดาย้อย

8 1304008 นางสาว ทัตพิชา เดชมณี

9 1304009 นางสาว วันทนยี์ ล่าแยง

10 1304010 นางสาว ณัฐฐารินทร์ แก้วดารา

11 1304011 นางสาว พิมพ์ชนก พรศุภมาศ

12 1304012 นางสาว ศลิษา ศรีเสฏฐวุฒิ

13 1304013 นางสาว ศนญัญา ประสานสุข

14 1304014 นางสาว สุณิสา บญุมี

15 1304015 นางสาว กัญญารัตน์ มัชฌิมานนัท์

16 1304016 นาย รัศมิธ์ศิลป์ แสงแจ่ม

17 1304017 นางสาว ธนภรณ์ นวลชื่น

18 1304018 นางสาว นธิินี สิงหท์อง

19 1304019 นางสาว ผกามาส จารุจินดา

20 1304020 นาย วรบดินทร์ สุวรรณศาโรจน์

21 1304021 นางสาว จิณณ์ณิชา กล่ินชม

22 1304022 นาย อนชุา ก าแหงหาญ

23 1304023 นาย ฉัตรชัย ผิวจันทึก

24 1304024 นาย กฤษกร โคตรสมบติั

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิตกิร

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุรี)

ชือ่ - นำมสกุล

นติกิร สทบ.สาขา 13 หนา้ 16/21



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 1305001 นาย วีรชาติ จินดาพุฒ

2 1305002 นาย รัตนะ เรืองธรรม

3 1305003 นาย ไชยพัฒน์ พุกชาติ

4 1305004 นางสาว วรรณวิภา สนธิโพธิ์

5 1305005 นางสาว สุจิตตรา เสาวภาคย์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุรี)

ชือ่ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 13 หนา้ 17/21



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 1306001 นาย อนิรุต รัสมี

2 1306002 นาย กิตติศักด์ิ มาลา

3 1306003 นางสาว ศิรินภา ทองยิ้ม

4 1306004 นาย ศิริพงศ์ จงอางจิตต์

5 1306005 นางสาว วันวิสา สืบสุข

6 1306006 นาง ดุษดี ยอดค า

7 1306007 นางสาว ขวัญหทัย เหล่าทอง

8 1306008 นาย พิชาภพ มุ่งการนา

9 1306009 นาย ปรีดี เบญจรงคพันธุ์

10 1306010 นาง ศศิร์กร แก้วเนตร

11 1306011 นางสาว ศรสวรรค์ ศรศิลชัย

12 1306012 นาย พิทักษ์ พรสมจิตร์กุล

13 1306013 นาย สุดทีรั่ก มั่นอ่วม

14 1306014 นาย อนุชิต เคนวงษ์

15 1306015 นางสาว ชนิษฐา ผิวค า

16 1306016 นาย ไชยวัฒน์ อุณใจ

17 1306017 นาย โยธิน สอนโฮม

18 1306018 นางสาว นิพัทธ์ธมล มีรัตน์ธรรม

19 1306019 นางสาว พิมพ์วรัตน์ นามโคตร์

20 1306020 นาย เกียรติศักด์ิ ขวัญเพ็ง

21 1306021 นางสาว อวภาส์ ยังนุสสะ

22 1306022 ว่าทีร้่อยตรี เอกวัฒน์ ดวงมี

23 1306023 นาย กิตติพงศ์ บูบ่าง

24 1306024 นางสาว พรศิล เพ็ชรมณี

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัตกิำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุร)ี

ชื่อ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 13 หนา้ 18/21



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

25 1306025 นาง ณัชชา จันทร์ไพจิตร์

26 1306026 นางสาว เจนจิรา สายแก้ว

27 1306027 นาง ศศิภา ค าสะอาด

28 1306028 นางสาว ดนิตา พิมสวรรค์

29 1306029 นาง กัญญาภัค วิรัญชัย

30 1306030 นางสาว พัชรากร กงฟู

31 1306031 นางสาว กัญจน์ภัส ศิรกรโรจนนันท์

32 1306032 นางสาว เพ็ญนภา วงษ์เพ็ญ

33 1306033 นางสาว พิมพ์วิภา หมั่นเจียก

34 1306034 นาย ปริวรรต ยาค า

35 1306035 นางสาว สุภาพัฒน์ แก้วลอย

36 1306036 นางสาว พรพิมล บุญรอด

37 1306037 นางสาว ภิรญา ไตรสินธ์

38 1306038 นาย จิรายุ พรหมมี

39 1306039 นางสาว กมลชนก สีดารอด

40 1306040 นางสาว นุชนารถ เคนวงษ์

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 13 หนา้ 19/21



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 1309001 นางสาว ชณุตพร โพธิสมภาพวงษ์

2 1309002 นางสาว วราภรณ์ ฉัตรบรรจง

3 1309003 นางสาว ศิริพรรณ สิงหห์ว่ง

4 1309004 นางสาว วิไลพร เชิดชื่อ

5 1309005 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีรักษ์

6 1309006 นางสาว สรญา คงรอด

7 1309007 นางสาว วิลาวัณย์ เกษมวิโรจนสุ์ขใจ

8 1309008 นางสาว ฐานศิร์ มณีนารถ

9 1309009 นางสาว พิมพณัฐ พรมรักษา

10 1309010 นาย อิทธิฤทธิ์ รอดก าเหนดิ

11 1309011 นางสาว วันเพ็ญ ชัยดา

12 1309012 นางสาว มนสิา ช้างเชื้อ

13 1309013 นาย ณัฐติกร สังข์ธูป

14 1309014 นางสาว มนทกานต์ แตงศรี

15 1309015 นางสาว นชิานนัท์ นวกุล

16 1309016 นางสาว บษุกร เวฬุวนาธร

17 1309017 นาง จินดารัตน์ กุศลธรรมรัตน์

18 1309018 นางสาว สุจิตรา จ าปา

19 1309019 นาย พรสรวง เกตุจ าปา

20 1309020 นาย ภวูดล จันทร์ปาน

21 1309021 นางสาว ธัญชนก ฉุนหอม

22 1309022 นางสาว ชนษิฐา คานทองดี

23 1309023 นาย สุทัศน์ ใจทน

24 1309024 นางสาว กนกวรรณ์ อ่ าเกตุ

25 1309025 นาย เมธา อยู่นาน

26 1309026 นาย กษม ด้วงวิสุทธิ์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ   ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 13 (จังหวัดลพบุรี)

ชือ่ - นำมสกุล

พนักงานบรหิารงานท่ัวไป สทบ.สาขา 13 หนา้ 20/21



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชือ่ - นำมสกุล

27 1309027 นางสาว ณัฐกุล จันทร์เรือง

28 1309028 สิบเอก สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

29 1309029 นางสาว อรทัย กังวาฬ

30 1309030 นางสาว อรญา เภาบวั

31 1309031 นาย นวกานต์ แท่งทอง

32 1309032 นาย ศรรักษ์ คุ้มสิงหสั์นต์

33 1309033 นางสาว เกณธิการ์ เชนยะวณิช

34 1309034 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภารัตน์ สายประสาท

35 1309035 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ข้องหลิม

36 1309036 นางสาว รัฐณีกร ข้องหลิม

37 1309037 นาย ธนศร สุขใจเจริญพร

38 1309038 นางสาว อัชราพร ภูโ่พธิ์

พนักงานบรหิารงานท่ัวไป สทบ.สาขา 13 หนา้ 21/21


