
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1401001 นางสาว กรณ์ปิติญา ชุมศรี

2 1401002 นางสาว ฐิติยา แสงสวัสด์ิ

3 1401003 นางสาว พรพนา พันทอง

4 1401004 นางสาว วริญญ์ชยา จารุกิตต์ิสุวรรณ

5 1401005 นางสาว ร าพึง รู้บุญ

6 1401006 นางสาว มนฤดี จันทร์ม่วง

7 1401007 นางสาว น.ส.วญิาดา พุม่ทอง

8 1401008 นาย สุนทร วารีศรี

9 1401009 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง

10 1401010 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์กันทา

11 1401011 นางสาว ธนัชพร สังขรณ์

12 1401012 นางสาว พรสุดา บุตรสะสม

13 1401013 นางสาว ณัฐนรินทร์ จันทร์ป๊อก

14 1401014 นางสาว อัญญาภรณ์ กลับกังวาล

15 1401015 นางสาว รัตนาวดี อรไชยสุวรรณ

16 1401016 นางสาว สมใจ จั่นเพ็ช

17 1401017 นางสาว นงคราญ สีหานาม

18 1401018 นางสาว หนึ่งฤทัย วัตฏิสุ

19 1401019 นางสาว เบญจวรรณ พัสดร

20 1401020 นางสาว ปาริชาติ สุขอัมพร

21 1401021 นางสาว ศศิคริญภรณ์ ก้านชมภู

22 1401022 นาย ประกิต นุ่มโพธ์ิ

23 1401023 นางสาว ภิรดา ขุนหล า

24 1401024 นางสาว รัชนีกร เนตรมณี

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1401025 นางสาว นราสินี ศรีนุกูล

26 1401026 นางสาว พัชรินทร์ อินธรรม

27 1401027 นางสาว ฑิฆมัพร รัตนแพทย์

28 1401028 นางสาว วาริณี เตียงแก้ว

29 1401029 นางสาว สะนะ เภอเกล้ียง

30 1401030 นางสาว ภัทรวดี โจทา

31 1401031 นางสาว กนกอร วรขันธ์

32 1401032 นางสาว จารุวรรณ นาคชื่น

33 1401033 นางสาว เนศิรินทร์ น้อยโม้

34 1401034 นางสาว เมธาวี แซ่เจ็ง

35 1401035 นางสาว ปทุมทิพย์ น้อยตาแสง

36 1401036 นางสาว ชลิตา ชุ่มวงค์

37 1401037 นางสาว ซัลวาย์ณี ฮามิ

38 1401038 นางสาว ประภาศรี ศรีสะอาด

39 1401039 นางสาว พรรณวดี โชติกุลพงศา

40 1401040 นางสาว อ้อมใจ พินิจกุล

41 1401041 นางสาว พิกุลแก้ว ศรีลาศักด์ิ

42 1401042 นางสาว ศศิกานต์ ยอดหาญ

43 1401043 นางสาว นาตยา บุญจ าภู

44 1401044 นางสาว วันทนีย์ ชูมณี

45 1401045 นางสาว อรวิกา สายป่าน

46 1401046 นางสาว วิราวรรณ อรุณพาศ

47 1401047 นาง รจนี สุทธิวารี

48 1401048 นางสาว ธนัชชา สีทอง

49 1401049 นางสาว อัญมณี ธันทมาตร

50 1401050 นางสาว ผกามาศ ธนะปาน

51 1401051 นางสาว เบญจรัตน์ เจริญวงษ์

52 1401052 นางสาว มณีรัตน์ รัชตกุลพัฒน์

53 1401053 นางสาว ศิริวรรณ ผันผ่อน
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1401054 นางสาว ฐิตาพร สังเกตุ

55 1401055 นางสาว เกศินี เถาวัลย์

56 1401056 นางสาว กมลพร แก้วคง

57 1401057 นางสาว วารุณี บูรณะ

58 1401058 นางสาว ปรายรัตน์ สังวิบุตร

59 1401059 นางสาว ณัฏฐนันท์ สิงห์ธวัช

60 1401060 นางสาว พรทิพย์ แพงบุดดี

61 1401061 นางสาว ณัฐพัชญ์ ศรีขวัญ

62 1401062 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม

63 1401063 นางสาว นิตนภา ภูมิคอนสาร

64 1401064 นางสาว กาญจนา นามวงษ์

65 1401065 นางสาว สาวิตรี เนตพล

66 1401066 นาย พูนลาภ ครองต๊ะ

67 1401067 นางสาว วีรญา อ่อนโยน

68 1401068 นางสาว เจนจิรา มีโชคชัย

69 1401069 นางสาว กิตติยา จันทะโน

70 1401070 นางสาว รจนา สายวัน

71 1401071 นางสาว ชุลี จินดาน้อย

72 1401072 นางสาว สุมณฑา เมืองแก้ว

73 1401073 นางสาว จุฑามาศ ทองกัลยา

74 1401074 นางสาว สุมิตตา ศิริ

75 1401075 นาย สหกรณ์ ขุนกัน

76 1401076 นางสาว อัจฉราภรณ์ สุขแจ่ม

77 1401077 นางสาว ชนัญญา ก๋ามี

78 1401078 นางสาว มัสยา ชุ่มอินจักร์

79 1401079 นางสาว สร้อยฟ้า ทองค าโฮ้ง

80 1401080 นางสาว ภาวดี จันทพราหมณ์

81 1401081 นางสาว นุชนารถ ละเอียดดี

82 1401082 นางสาว กนกวรรณ แก้วอุทัย
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

83 1401083 นาย จิรายุ วาณิชานุรักษ์ชัย

84 1401084 นางสาว จารุวรรณ จันทรศร

85 1401085 นางสาว กฤตณัช สลีวงศ์

86 1401086 นางสาว กิ่งกาญจน์ ไทยกิ่ง

87 1401087 นางสาว ปรางทิพย์ สุขเจริญดีแท้

88 1401088 นางสาว บุษยา พรมทอง

89 1401089 นางสาว วรรณิตา บัวนวล

90 1401090 นางสาว พัชรินทร์ อินทผล

91 1401091 นางสาว อัจฉราพร ศรีกุดเลาะ

92 1401092 นางสาว พัชรียา ชูพุทธพงษ์

93 1401093 นางสาว ศิรกานต์ สนุกแสน

94 1401094 นางสาว พรรณิดา ขันแข็ง

95 1401095 นางสาว ไอลดา ไชยชนะ

96 1401096 นางสาว พรพิมล หลีวิจิตร

97 1401097 นาง ฉวีวรรณ แก่นเกษ

98 1401098 นางสาว สรัญญา บุญเจือจันทร์

99 1401099 นางสาว สุธิดา หมุยจินดา

100 1401100 นาย ณัฐภัทร ศาลาลอย

101 1401101 นางสาว วัลลภา ศรีจ าลอง

102 1401102 นางสาว กรอร วงศ์พุฒิ

103 1401103 นาง จรรยารัตน์ ประดิษฐ์ธรรม

104 1401104 นางสาว ภัททิญา ภิญโญ

105 1401105 นางสาว จิตรลดา แสงศรี

106 1401106 นางสาว หัทยา วิระณะ

107 1401107 นางสาว วนิดา สารอูป

108 1401108 นางสาว อภิญญา เชื่อฟัง

109 1401109 นางสาว มาลัย สุวรรณโชติ

110 1401110 นางสาว ฐาปนีย์ เนติ

111 1401111 นางสาว กฤติยา ทองปัน
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

112 1401112 นางสาว เกศรา ทิพย์กองลาศ

113 1401113 นางสาว สิรินาฎ ภักดี

114 1401114 นางสาว สุชาวดี สมิตร

115 1401115 นางสาว พิชามญชุ์ ส าเนียงเสนาะ

116 1401116 นางสาว ธิดารัตน์ รูปงาม

117 1401117 นางสาว ภาวินี ดวงภูเมฆ

118 1401118 นางสาว เด่นนภา รันนันท์

119 1401119 นางสาว วิลาวัณย์ เสาโร

120 1401120 นางสาว อ าพร หมื่นเฮ้า

121 1401121 นางสาว ประไพพรรณ เจริญสุข

122 1401122 นางสาว กมลชนก ช่วยบ ารุง

123 1401123 นางสาว วันวิไล กล้ าทอง

124 1401124 นางสาว ณัฐพร เอียดฉิม

125 1401125 นาง นภา สีดี

126 1401126 นางสาว พิชชญานันท์ แสนจันทร์

127 1401127 นางสาว เนวิกา มะลานันต์

128 1401128 นางสาว หัทยาภรณ์ สนมน้อย
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1402001 นางสาว ณัฐธีนนัท์ สง่าในเมือง

2 1402002 นางสาว สุธาทิพย์ ฉายแก้ว

3 1402003 นางสาว ผลิน ประเสริฐฤทธ

4 1402004 นางสาว หทัยรัตน์ แสงรักษาทรัพย์

5 1402005 นางสาว สุภิญญา วงสาโสม

6 1402006 นางสาว สุรีย์พร วังกรานต์

7 1402007 นางสาว อุไรวรรณ บญุล้อม

8 1402008 นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

9 1402009 นาย กษิดิส อุดมสุวรรณ์

10 1402010 นางสาว ปาลิดา อินทพรโสภิต

11 1402011 นางสาว ณัฏฐนนัท์ บญุมาก

12 1402012 นางสาว ศิวะพร วิโรจน์เพ็ชร ์์

13 1402013 นาย คณพศ ภูมิสิทธ์ิ

14 1402014 นาย ไชยวัฒน์ ศรีวิชัย

15 1402015 นางสาว เนตรอารีย์ มามาก

16 1402016 นางสาว ชลดา วันดี

17 1402017 นางสาว ปริยากร เจริญสุข

18 1402018 นางสาว สิขวัญ แย้มวจี

19 1402019 นางสาว เจนจิรา แก้วบาง

20 1402020 นาย บวรวิทย์ แกล้วทนงค์

21 1402021 นาย ฉัตรชัย จันทร์อินทร์

22 1402022 นางสาว นารีรัตน์ เพ็งด้วง

23 1402023 นางสาว สุวนนัท์ นุย้สุข

24 1402024 นาย โกศล วัฒนมะโน

25 1402025 นาย ชัชวาลย์ สายทองสุข

26 1402026 นางสาว วริษา มากะเต

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมูบ้่ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ .ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 1402027 นางสาว จิตตินนัท์ ทองเที่ยงธรรม

28 1402028 นางสาว บศุรา เสาวงค์

29 1402029 วา่ที ่ร.ต. วชิรวิทย์ มุขคีรี

30 1402030 นาย ช านาญ รักหมืน่ไวย

31 1402031 นาย ศักด์ิเกษม เกษมใจ

32 1402032 นางสาว พจนาถ ไพบลูย์

33 1402033 นางสาว เจมจิรา จันต๊ะวงค์

34 1402034 นางสาว นภาพรรณ ทองประดับ

35 1402035 นางสาว วิสิฐาน์ ช่วยนุย้

36 1402036 นางสาว จุฑาทิพย์ วิศิษฐ์พลชัย

37 1402037 นางสาว วราภรณ์ รังศิริ

38 1402038 นางสาว วณิชา ศักด์ิศรี

39 1402039 นางสาว ชุตาภรณ์ มหากุศลพาณิชย์

40 1402040 นางสาว นพมาศ เคนจันทร์

41 1402041 นาง กมลวรรณ ภิรมย์

42 1402042 นางสาว ธณิตา นามอาษา

43 1402043 นางสาว สมิทธ์ิตรา ศรีนิม่

44 1402044 นางสาว มธุรส สะตะ

45 1402045 นาย สุรินทร์ รักษาผล

46 1402046 นางสาว ปญิชาน์ ผดุงธนาพล

47 1402047 นาย ศุภวิชญ์ พงษ์สิงห์

48 1402048 นางสาว สมฤดี ศรียา

49 1402049 นางสาว วรรษมล สันทะทรัพย์

50 1402050 นางสาว วันเพ็ญ สวัสด์ิเมือง

51 1402051 นางสาว กรรณิการ์ ภูค าอ้าย

52 1402052 นางสาว นรัิมพร ประยูรรัตน์

53 1402053 นางสาว ชโนทัย พสุนนท์

54 1402054 นางสาว รุ่งทิพย์ นอ้ยหดี

55 1402055 นาง อิงอร เรศประดิษฐ์

56 1402056 นาย ปริญญา เส็นหละ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

57 1402057 นางสาว สุกัญญา นาคบญุ

58 1402058 นาง พรอุษา ขวัญพงษ์

59 1402059 นางสาว จุฑามณี ธรรมณี

60 1402060 นางสาว ปยิานี แก้วสว่าง

61 1402061 นาย พัฒนา ภัทรพักตร์

62 1402062 นาง นลินพร เสือแย้ม

63 1402063 นาย นายไพอีซิล เจ๊ะอาแซ

64 1402064 นางสาว อัญชลีกร เสียงดัง

65 1402065 นางสาว ชญานนท์ สรรพมงค์

66 1402066 นางสาว กาญจนา พ่วงนว่ม

67 1402067 นางสาว มยุรี หารมาก

68 1402068 นาย กีรพนธ์ อาจจิตต์

69 1402069 นางสาว วิธวดี ชัยนยิม

70 1402070 นางสาว พลอยไพลิน ยอดหล้า

71 1402071 นางสาว วารีทิพย์ มะริน

72 1402072 นางสาว กรกนก พานทอง

73 1402073 นางสาว ชลธิชา พนมเวท

74 1402074 นาย ภาณุเดช ส าราญรมย์

75 1402075 นางสาว สุฑามาศ โคตรสงคราม

76 1402076 นาย ชยานนัต์ เขาแก้ว

77 1402077 นางสาว นางสาวอรอนงค์ ปานมี

78 1402078 นางสาว วารินทร์ แปงไสสงค์

79 1402079 นางสาว สุจิรา ใจกล้า

80 1402080 นางสาว สาวิกา ทองแก้วจันทร์

81 1402081 นางสาว แก้วตา โยงรัมย์

82 1402082 นางสาว นรัินดร์ดา แก้วพวง

83 1402083 นาย ศิริมงคล รัตนสมุทร

84 1402084 นาย เมธิน ปานโชติ

85 1402085 นางสาว สิรินยา นาคเสน

86 1402086 นางสาว พัณณ์ชิตา พละมา
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

87 1402087 นางสาว ชาตนติย์ ไพเราะ

88 1402088 นางสาว ภัณฑิรา ลือแก้วมา

89 1402089 นางสาว ณัฐติกา ไชยบญุ

90 1402090 นาย มนตรี แซ่โค้ว

91 1402091 นางสาว ทิพวัลย์ ศิลปชัย

92 1402092 นางสาว อารยา โพธ์ิพิทักษ์

93 1402093 นาย นกัรบ สังฆะมณี

94 1402094 นางสาว อรณี จันทะพาหะ

95 1402095 นาย วันอัสรี แวหะมะ

96 1402096 นาย เสรีภาพ ย้ิมเฟือง

97 1402097 นาย บญุเลิศ รัตนธานี

98 1402098 นางสาว สุกัญญา พลเสน

99 1402099 นาย พันธกานต์ จงถวิล

100 1402100 นางสาว วรรณศิกา พรหมมา

101 1402101 นาย วีระพงศ์ ไหมทอง

102 1402102 นางสาว วรวรรณ จั่นมาก

103 1402103 นางสาว พรนภา ชูกล่ิน

104 1402104 นางสาว ธนธรณ์ เสาตรง

105 1402105 นาย อิทธิพนธ์ ถิรโรจ อนนัต์ 

106 1402106 นางสาว ลลิตา หล่อเลิศรัตน์

107 1402107 นางสาว จุติพร มหาหงิค์

108 1402108 นาย เศรนี แก้วชะฎา

109 1402109 นางสาว ศศิพัฒน์ ซ่ือสัตย์

110 1402110 นาย ธนวัต ล้ าเลิศ

111 1402111 นางสาว ทิพเกสร มากอารีกุล

112 1402112 นาย วิชญ์ วัชรวิภา

113 1402113 นางสาว อริสรา วิริยะประสิทธ์ิ

114 1402114 นาย อธิวิศน์ หว้ยหงษ์ทอง

115 1402115 นางสาว เมธินี ขอนโคกสูง

116 1402116 นางสาว เบญจมาศ ศิริแวง
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

117 1402117 นางสาว นภัค ศรีสมบรูณ์

118 1402118 นางสาว สุดารัตน์ ชมภู

119 1402119 นางสาว สมพร บญุรอดรัมย์

120 1402120 นางสาว อธิตญา บ ารุงรส

121 1402121 นางสาว ณิชารีย์ ยาใจ

122 1402122 นางสาว อัณณา กล่อมมิตร

123 1402123 นาย ศุภณัฐ เจริญสุข

124 1402124 นาย อิลฟาน อาลีอิสเฮาะ

125 1402125 นางสาว วรวรรณ ทองอยู่สุข

126 1402126 นางสาว ภัทรภร กระมล

127 1402127 นางสาว กรัณฑรัตน์ ชุมนรัิมย์

128 1402128 นาย สราวุธ แถวโสภา

129 1402129 นาย เศรษฐเดชน์ เบญจไพโรจน์

130 1402130 นาย พิพัฒน์ ข าปรางค์

131 1402131 นางสาว ชมพูนชุ สุขงาม

132 1402132 นางสาว ปญุวี อมาตยกุล

133 1402133 นางสาว เสาวลักษณ์ ธงทอง

134 1402134 นางสาว วัชรพร สุขสมกิจ

135 1402135 วา่ที ่ร.ต. ชัยรัตน์ บญุชัย

136 1402136 นางสาว กนกกาญจน์ พึ่งเกษม

137 1402137 นาย ธิติพันธ์ุ ขอบบวัคล่ี

138 1402138 นางสาว อมรรัตน์ จาดศรี

139 1402139 นาง ทิพย์รัตน์ สุขย่น

140 1402140 นาย วรเมธ แก้วลอยฟ้า

141 1402141 นาย ทักษะ สุดเส้นผม

142 1402142 นาย กิตติพงษ์ เอี่ยมสุภาพงษ์

143 1402143 นาย กฤชชลัช ระโยธิน

144 1402144 นาย ปรมาพล ชาลีกุล

145 1402145 นาย อานนท์ กรวดแก้ว

146 1402146 นาย ศักด์ินรินทร์ ธูปบชูากร
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

147 1402147 นางสาว กิตติภารัตน์ กรวดนอก

148 1402148 นางสาว ศิริพร ใจวงค์

149 1402149 นาย อานนท์ คงสอน

150 1402150 นาย ปรีด์ิ โอภิธากร

151 1402151 นาย ธานนิทร์ วัฒนพรหม

152 1402152 นางสาว ธัญญลักษณ์ บรรเจิดกาญจน์

153 1402153 นางสาว แคทรียา สมานทรัพย์

154 1402154 นางสาว นสุเราะห์ ประดิษฐาน

155 1402155 นาย ธวัฒน์ บตุรศรี

156 1402156 นางสาว อรุณพร เหลืองวิลาศ

157 1402157 นาย ภัทรวัฒน์ เฟื่องเจริญ

158 1402158 นางสาว มาเรียม สาหมุด

159 1402159 นางสาว เจนจิรา พิณดนตรี

160 1402160 นางสาว ปาลิตา บญุช่วย

161 1402161 นางสาว มลวลี อินาลา

162 1402162 นางสาว กฤติกา ปญัญาโรจนสุ์ข

163 1402163 นางสาว วราภรณ์ ถ่อมกาย

164 1402164 นางสาว สุธิมาศ สองศรี

165 1402165 นาย มนสัวี ยศสุพรม

166 1402166 นางสาว รัชดาพร อร่ามรักษ์

167 1402167 นางสาว จันทร์จิรา สาโสก

168 1402168 นางสาว นภิาดา ชัยวัง

169 1402169 นางสาว ทิพวรรณ เกตทอง

170 1402170 นางสาว จิดาภา อาชญาทา

171 1402171 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อินต๊ะพันธ์

172 1402172 นางสาว น้ าฝน ปรียาดาธนกูล

173 1402173 นางสาว กัญญารัตน์ บวัประชุม

174 1402174 นางสาว ธนษิฐา ข าทับ

175 1402175 นางสาว เรวดี กล่ินมาลา

176 1402176 นาย ปยิะณัฐ ด าเล็ก
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

177 1402177 นางสาว ปยิะภรณ์ มนต์นามอญ

178 1402178 นาย อัครเดช นยิมชัย

179 1402179 นางสาว ทัณฑิกา ทองโสม

180 1402180 นาย ปฏิวัติ คงชื่น

181 1402181 นางสาว สุรีรัตน์ หมัสแหล๊ะ

182 1402182 นาย วัชรพงษ์ วิทยาประภากร

183 1402183 นางสาว สิโรชา เกตุคง

184 1402184 นางสาว พิชชาพร จันค า

185 1402185 นาง จริยา สีมายา

186 1402186 นาย พอเจตต์ ทองทา

187 1402187 นาย เนธิพงศ์ หนองสูง

188 1402188 นางสาว มณฑนช์ยา สายาลักษณ์

189 1402189 นางสาว นฤมล พงษ์วิเศษ

190 1402190 นางสาว วริศชยา รุ่งเรือง

191 1402191 นาย ณัฎฐ์ ค าทอง

192 1402192 นางสาว พรรณกร ศรีสวัสด์ิ

193 1402193 นาย กันติพิชญ์ นนท์จีรพัส

194 1402194 นางสาว ภัทราวดี เมืองโคตร

195 1402195 นาย กุลวิชญ์ ง่วนยอง

196 1402196 นางสาว ศศิพิมพ์ หาญสุวรรณ

197 1402197 นาย ธนภัทร สารอูป

198 1402198 นาย ธนวัฒน์ วรพัฒน์

199 1402199 นางสาว อรยา ดาดวง

200 1402200 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง

201 1402201 นางสาว ศันศนย์ี ช่วยบรรจง

202 1402202 นาย กรจักร พงศ์สุวรรณ

203 1402203 นางสาว วิชญาพร ธนากิจชัชวาลย์

204 1402204 นาย ฐิติกร ราชศิริส่งศรี

205 1402205 นางสาว สุพิชา ศรีเดียว

206 1402206 นางสาว ขนษิฐา ค าประพันธ์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

207 1402207 นาง อภิชญา คงการุณ

208 1402208 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัณฑิมา พุ่มโพธ์ิ

209 1402209 นางสาว นริดา โพธ์ิอินทร์

210 1402210 นางสาว อัมพาพัชร์ รักษ์ม่วงศรี

211 1402211 นางสาว สุนสิา สีหานาม

212 1402212 นางสาว โสภิดา สืบด้วง

213 1402213 นางสาว ธิดารัตน์ กรมนอ้ย

214 1402214 นางสาว ซารีฟ๊ะ ปเุตะ

215 1402215 นางสาว สุภาพร ทับปอ้ม

216 1402216 นางสาว วรลักษณ์ หะนลินี

217 1402217 นางสาว อัมพิกา ฟองอินทร์

218 1402218 นาย อุเทน ชัยมูลวงศ์

219 1402219 นางสาว พิมพ์พิชชา พงษ์พัฒนาพร

220 1402220 นาย ธนพล ดอนลาดลี

221 1402221 นางสาว น้ าผ้ึง แสงเล่ือม

222 1402222 นางสาว ธัญลักษณ์ แตงดี

223 1402223 นางสาว ณภัสนนัท์ แตงสกุล

224 1402224 นางสาว อรุณี หนลิูเต๊ะ

225 1402225 นางสาว ศิริมา ดินอะ

226 1402226 นางสาว มธุริน นนพละ

227 1402227 นาย ณฐพฤฒ ค านวนดี

228 1402228 นางสาว จิตตวิสุทธ์ิ คงทิม

229 1402229 นาย วิศรุต ทองบญุตา

230 1402230 นางสาว ภคินี สุขรมย์

231 1402231 นาย กลวัชร ไข่มุกด์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1403001 นาย อดิศักด์ิ พรรณพิจิตร

2 1403002 นางสาว สินนีาถ สุดสี

3 1403003 นางสาว จารุพรรณ ไหมสมบญุ

4 1403004 นาย ชัยพร จุ้ยประเสริฐ

5 1403005 จ.ส.ต. รภัสสิทธ์ิ ภัทรสิริชัยสิน

6 1403006 นางสาว ทองรินทร์ ย้ิมปิน่

7 1403007 นางสาว อัจฉรา กุลอ าภา

8 1403008 นางสาว ณัฐฐานสิา ไตรเสนย์ี

9 1403009 นางสาว กชมน ชูอักษร

10 1403010 นางสาว พิจิตรา จันต๊ะสุข

11 1403011 นาย พิชชา ค้อชากุล

12 1403012 นางสาว เสาวลักษณ์ ปญัญาเชื้อ

13 1403013 นาย สิรรัฐ วิยาภรณ์

14 1403014 นางสาว นงนชุ เลากลาง

15 1403015 นาย ชิโนรส เกตุพุก

16 1403016 นาย ธนะรัตน์ ไกรทอง

17 1403017 นางสาว มณัสนนัท์ นลิพันธ์ุ

18 1403018 นางสาว มะนิ เภอเกล้ียง

19 1403019 นาย ภูเบศ แสงสุวรรณ

20 1403020 นางสาว กรกนก สวยวิเศษ

21 1403021 นางสาว ณัฐริกา โต๊ะมีนา

22 1403022 นางสาว ชมพูนกิ พิมพ์แก้ว

23 1403023 นางสาว ณัฐธิดา ดวนสูง

24 1403024 นางสาว สุภัชชา เกิดยินดี

25 1403025 นาย สันติ์บญุกาญจนพานชิย์สันติ์บญุกาญจนพานชิย์

26 1403026 นาย คเณศ จงฤาชา

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ .ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 1403027 นาย ฐาปกรณ์ ทรงศรี

28 1403028 นาย สรวุฒิ สวนมาลา

29 1403029 นางสาว ญาดา หาญปญัญาพิชิต

30 1403030 นางสาว นฤกรณ์ นวมจิตต์

31 1403031 นาย ณัฐพงค์ มีโนนทอง

32 1403032 นาย จักรพันธ์ ไวยนาคร

33 1403033 นางสาว ชมภูนทุ จั่นนุย้

34 1403034 นางสาว ชิดชนก ปาประโคน

35 1403035 นาง เพ็ญจุฑา ทองพัดภู่

36 1403036 นาย ภัทรกิต์ิ สมบรูณ์

37 1403037 นางสาว สิวลี เอี๋ยวสกุล

38 1403038 นางสาว จินตนา พรมฟัก

39 1403039 นางสาว ขนษิฐา หนัสุรินทร์

40 1403040 นาย ฐิติพงศ์ แตงขาว

41 1403041 นางสาว อมรรัตน์ ศรีศักดา

42 1403042 นาย สหรัฐ วรรณสิทธ์ิ

43 1403043 นางสาว อัชฌา ชูแสง

44 1403044 นาย สุกิจจ์ บตุรเคน

45 1403045 ว่าที่ร้อยตรี อัศวลักษ์ ราชพลสิทธ์ิ

46 1403046 นางสาว อริสรา จินาวรกุล

47 1403047 นางสาว พิมพ์มาดา พลพงส์

48 1403048 นางสาว ชุติมา บรูณพานชิกุล

49 1403049 นางสาว ภันทิลา ชูเรือง

50 1403050 นางสาว พัชรินทร์ โพธ์ิโสภา

51 1403051 นางสาว กมลณฐพร สง่าศักด์ิ

52 1403052 นาย พงศธร ชินะสาวะวัฒน์

53 1403053 นางสาว ณัฐพร ใหญ่นอก

54 1403054 นาย ศักรภพน์ มามีไชย

55 1403055 นางสาว นภัทร ชัยทวีพรภัทร์

56 1403056 นางสาว ปวันรัตน์ อุดมพร
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

57 1403057 นางสาว ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

58 1403058 นางสาว วรรณพร เต็มพุฒิ

59 1403059 นางสาว นพรัตน์ พาทีทิน

60 1403060 นางสาว ธัญกัญจน์ ไกรทอง

61 1403061 นาย กิตติธัช อักขราษา

62 1403062 นาย ธนพรรชน์ อักขราษา

63 1403063 นางสาว สุมลฑา โคษา

64 1403064 นางสาว ฐปนทั มุตโตเพลง

65 1403065 นางสาว สุภาพร อินทร์ปญัญา

66 1403066 นางสาว สุรีรัตน์ ขันธะหงษ์

67 1403067 นางสาว สุธิพร ค าพุ่ม

68 1403068 นางสาว จารุวรรณ กล่ินเทียน

69 1403069 นางสาว อัญชุลีพร ณ์บางช้าง

70 1403070 นางสาว พัทธนนัท์ โกมลวาณิชย์

71 1403071 นาย ชิติพัทธ์ เกียรติสมวงศ์

72 1403072 นางสาว อมรรัตน์ ต้ังสันติกุล

73 1403073 นางสาว ธนวรรณ วรกุลปติี

74 1403074 นางสาว จันทกานต์ มลิวรรณ์

75 1403075 นางสาว จีรนนัท์ ขันอินทร์

76 1403076 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วลา

77 1403077 นางสาว นรมน สารผล

78 1403078 นาย อนนัชัย สัจจพงษ์

79 1403079 นางสาว กัลยกร มุง่วิชา

80 1403080 นาย เจษฎา ใบเนยีม

81 1403081 นางสาว พัชรีพรรณ สมวงศ์

82 1403082 นาย ปฏิญญา ครองกาย

83 1403083 นาย จีรัษติธร มุกดาเพชร

84 1403084 นาย สวิตต์ อุปราช

85 1403085 นางสาว ประกายมาส ศิริเงิน

86 1403086 นางสาว สไบทิพย์ ต้ัวเจริญ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1404001 นาย ณภัทร เล็กคุณา

2 1404002 นาย ภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี

3 1404003 นาย ธีรศักด์ิ ลิมปติยากร

4 1404004 นางสาว อาทิมา บุตรศรีชา

5 1404005 นางสาว พิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว

6 1404006 นาย ศิตภัทร ณ์นคร

7 1404007 นาย อักษร ปานเนาว์

8 1404008 นาย วิษณุ ญาณสาร

9 1404009 นาย สุวิจักขณ์ แก่นแก้ว

10 1404010 นางสาว ประคอง มุกดาหาร

11 1404011 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เจษฎารัตน์ มีเพียร

12 1404012 นาย พีรภัฏ คงทุง

13 1404013 นางสาว มัณฑนา เนียมอยู่

14 1404014 นางสาว ชุติพร พลวัฒน์

15 1404015 นาย อกนิษฐ๋ เพ็ชร์ขวัญ

16 1404016 นางสาว จิราวรรณ มากเขียว

17 1404017 นาย กิตติชาติ ล่ันคีรี

18 1404018 นาย ศักด์ิธิสิทธ์ิ วรบุตร

19 1404019 นางสาว สุดารัตน์ ด้วงแก้ว

20 1404020 นาย ปรัญชัย ศิริศักด์ิวัฒนา

21 1404021 นาย พลวัฒน์ สุขแพ

22 1404022 นาย กุลพัชร มีกุล

23 1404023 นางสาว เมธิณี จันทร์เลิศ

24 1404024 นางสาว ยุพเรศ แก้วแพรก

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1404025 นาย ก่อเกียรติ ตันสิทธิพันธ์ุ

26 1404026 นาย นนท์ปวิช สืบใหม่

27 1404027 นาย ธนพล ศักด์ิแก้ว

28 1404028 นางสาว วรันธร ป ภัสสร ศิริ

29 1404029 นางสาว สรัญญา จงเอื้อนกลาง

30 1404030 นาย พิชัย เรียนไธสง

31 1404031 นาย เชษฐไชย หิรัญจรรยาสิริ

32 1404032 นางสาว พิชญาภัค ตะเคียนทอง

33 1404033 นางสาว อินถหวา เตียไธสงค์

34 1404034 นางสาว แพรวา จันทรประชุม

35 1404035 นาย ไอยฤทธ์ิ หลักตา

36 1404036 นาง กัญญ์จิรัชยา จึงจริยพิพัทธ

37 1404037 นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรวงศ์

38 1404038 นางสาว วรนิษฐา ด าทองสุก

39 1404039 นาย ชนพล พลายคง

40 1404040 นาย ปณวัชร วายโสกา

41 1404041 นางสาว สุดารัตน์ ร่มล าดวน

42 1404042 นางสาว กฤศอลิน แดงทองดี

43 1404043 นาย เอกพละ ค าดี

44 1404044 นางสาว รวิวรรณ อักษร

45 1404045 นาย นันทพล ด้วงแก้ว

46 1404046 นางสาว สุธาทิพย์ พันธวงศ์

47 1404047 นาย จิรศักด์ิ พรมมินทร์

48 1404048 นางสาว กรรณิกา พวงมณี

49 1404049 นาย สันติวุฒิ ศรีวารนิทร์

50 1404050 นางสาว จีรนันท์ กิ่งนอก

51 1404051 นางสาว หยาดฟ้า บุผานัน

52 1404052 นาย ญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร

53 1404053 นางสาว วรพันธ์ุ ถาวรสถิตย์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1404054 นางสาว สลินลา เพ็ชรตะกั่ว

55 1404055 นาย วรายุทธ โต่นวุธ

56 1404056 นาย สิทธิภัค บุญกัณฑ์

57 1404057 นางสาว อารีรัตน์ วงษ์ชาลี

58 1404058 นางสาว สิริลัดดา ประค า

59 1404059 นาย มณฑล อัศวินอานันท์

60 1404060 นางสาว บุญธิตา สังฆโคตร

61 1404061 นางสาว วราลี พรมกะจิน

62 1404062 นางสาว ฐิติพร กายละออง

63 1404063 นางสาว เจนจิรา โกศล

64 1404064 นาย กลยุทธ์ ค ้าชู

65 1404065 นางสาว ณัฐปภัสร์ กิจเจริญวงศ์

66 1404066 นางสาว จิดาภา อุทัยพัฒน์

67 1404067 นาย สิทธิโชค วีระเกศ

68 1404068 นางสาว ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์

69 1404069 นางสาว จอมขวัญ จันทร์โพธ์ิเต้ีย

70 1404070 นางสาว มณัญญา พึง่พันธ์ุ

71 1404071 นางสาว ศิริรัตน์ คงสีปาน

72 1404072 นางสาว อรุณี ผ่านจังหาร

73 1404073 นาย พันธพงษ์ บัวผาย

74 1404074 นาย อธิวัชร ศรีใจมั่น

75 1404075 นางสาว วีรญา โบสุวรรณ

76 1404076 นางสาว สุขแสงงาม กลีบม่วง

77 1404077 นางสาว สรัลนุช เจียวก๊ก

78 1404078 นางสาว อรชร ย่ิงชูรส

79 1404079 นาย อรรถพันธ์ บัวทอง

80 1404080 นางสาว แสงดาว นวลจันทร์

81 1404081 นางสาว สรัญญา เพชรหิน

82 1404082 นาย ปฏิญญา ปกป้อง
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

83 1404083 นาย อรุณชัย บ่มไล่

84 1404084 นางสาว รัตนา คงเกื้อ

85 1404085 นางสาว อัมพิกา โยธาทูล

86 1404086 นาย กฤตพรต อั้งโสภณ

87 1404087 นางสาว จิราพร แสนปาง

88 1404088 นางสาว ชติมันต์ คุ้มภัยเพือ่น

89 1404089 นางสาว รัตฐิการ อุนจะน า

90 1404090 นางสาว อัจฉราภรณ์ สุนทรเพชร

91 1404091 นาย ทรงอภิสิทธ์ิ กิจเธาว์

92 1404092 นางสาว พิทญา สมบูรณ์

93 1404093 นาย ฐิติ สุทธิรักษ์

94 1404094 นางสาว กชมน ธนะไชย

95 1404095 นางสาว ระพีพรรณ บุญธรรม

96 1404096 นาย วรพจน์ เจริญทรัพย์

97 1404097 นาย กนกเทพ ล้อมร่ืน

98 1404098 นางสาว โสรัตน์ดา ภาษี

99 1404099 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์

100 1404100 นางสาว ทิพากร เสวิกา

101 1404101 นางสาว ศุภักษร ล้ิมอ่อง

102 1404102 นาย พิชัย น้ ากระจาย

103 1404103 นางสาว ณิชารีย์ มิ่งสุวรรณ

104 1404104 นาย สัทธา แก้วจินดา

105 1404105 นางสาว นัทธมน เพ็ชรศรีสังข์

106 1404106 นางสาว มยุรา สุขไกร

107 1404107 นาย สราวุธ บุญรักษ์

108 1404108 นางสาว กัญญารัตน์ ทะนมปี

109 1404109 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานแก้ว

110 1404110 นางสาว ทักษพร มาสิงห์

111 1404111 นาย กรวิทย์ ตุ่นมี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

112 1404112 นาย ศิริชัย ใจชนะ

113 1404113 นางสาว อมลวรรณ สุขสมัย

114 1404114 นาย สุธิชัย ขวัญทอง

115 1404115 นางสาว ชุลีพร มะเสมา

116 1404116 นางสาว ภัทรวรรณ สระคูพันธ์

117 1404117 นาย อภิวัตน์ ปรัชพันธ์ุชัย

118 1404118 นางสาว ปิยธิดา กาญจนมา

119 1404119 นางสาว ดวงเดือน สุวรรณกาโล

120 1404120 นางสาว ธีรกานต์ ทับทิมศรี

121 1404121 นางสาว สินีนารถ ศรีวรษา

122 1404122 นางสาว ประดับมุก จุลนวล

123 1404123 นางสาว สุภนิดา สัมฤทธ์ิ

124 1404124 นางสาว นันธิยา ค านึงคง

125 1404125 นาย ธีรเชษฐ์ แก้วก าเนิด

126 1404126 นางสาว นิภาพร จุฬานนท์

127 1404127 นาย กัมพล จิตสงวน

128 1404128 นางสาว ลักษสุภา สมสกุล

129 1404129 นาย พีรวัส ภูสมศรี

130 1404130 นางสาว อรอุมา ซ่อนกล่ิน

131 1404131 นางสาว วราภรณ์ ปราโมช์ณ์อยุธยา

132 1404132 นางสาว รัชภร ส่อนราช

133 1404133 นางสาว ณัฐชา ผาเจริญ

134 1404134 นาย ชัยพิชญ์ มุขดี

135 1404135 วา่ที ่ร.ต. คริษฐ์ หัสมา

136 1404136 นาย กันตภณ ช่วยบ ารุง

137 1404137 นางสาว สุพรรณดี ดินโคกสูง

138 1404138 นางสาว รณกฤต บวรเศรษฐี

139 1404139 นางสาว ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง

140 1404140 นางสาว รัตติยากร บัวลอย
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

141 1404141 นางสาว เสาวคนธ์ สุขฉนวน

142 1404142 นาย อภิรักษ์ พัวบัณฑิตกุล

143 1404143 นางสาว ศิริวรรณ สาคร

144 1404144 นางสาว สุธาสินี ศรีทอง

145 1404145 นาย ชานนท์ เพชรรัตน์

146 1404146 นางสาว ทัศวรรณ สุธงษา

147 1404147 นาย อิสระ เจนรักสุขุม

148 1404148 นางสาว อัจฉราภรณ์ เรืองเจริญ

149 1404149 นางสาว โยะกา อินแนน

150 1404150 นางสาว ศิรินันท์ วิเชียรสรรค์

151 1404151 นางสาว บุณยชา ใจรักธรรม

152 1404152 นาย อนุรักษ์ อามาตย์มนตรี

153 1404153 นางสาว นิตยา แจ่มจ ารัส

154 1404154 นางสาว ณชญาดา์บุญยะกาญจน์ณชญาดา์บุญยะกาญจน์

155 1404155 นาย สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน

156 1404156 นาย ธนาพร  ศรีพิณ

157 1404157 นาย โกวิท ไชยช่วย

158 1404158 นางสาว ดวงสมร ศุภเมธี

159 1404159 นางสาว วาเนสซ่า แอนเจลีก้า

160 1404160 นางสาว ชุดารัตน์ หุน่ยนต์

161 1404161 นาย แพนพงศ์ พฤฒิพงศภัค

162 1404162 นาย วีรยุทธ การถาง

163 1404163 นาย ภูมภณัฎฐ์ ชัยวร

164 1404164 นาย อรรถพร สุวรรณรงค์

165 1404165 นางสาว รักชนก เพชรประพันธ์

166 1404166 นาย เพิม่พูล สุขเปรม

167 1404167 นางสาว ลัทธิวรรณ สว่างสุข

168 1404168 นาย วีรยุทธ นวลน้อย

169 1404169 นาย ไตรรัตน์ มุสิกวัตร
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

170 1404170 นางสาว ภัทรสุดา รอดค า

171 1404171 นางสาว วชิโรบล เตจาค า

172 1404172 นาย ธนวัฒน์ นิ่มกิ่งรัตน์

173 1404173 วา่ที ่ร.ต.หญงิ ทิพาวรรณ แก้วแหวน

174 1404174 นาย วิสุทธ์เทพ สุกุมลนันทน์

175 1404175 นาย นัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด

176 1404176 นางสาว ปิยนุช มาโต

177 1404177 นาย ธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย

178 1404178 นางสาว กรรณิกา เหล็กกล้า

179 1404179 นาย ฉัตรชัย อุไรประเสริฐ

180 1404180 นาย ตุลยวัต ทิศษา

181 1404181 นาย ปองพฤฒ สุทธิภูล

182 1404182 ว่าทีร้่อยตรี เกษม บุญนวล

183 1404183 นางสาว รสมล ปัดไชยสงค์

184 1404184 นางสาว สุภาพร ซ่อนกล่ิน

185 1404185 นาย นิติ ศรีจันทร์

186 1404186 นางสาว ศิวะพร มหาวรรณ

187 1404187 นางสาว ศุภาวรรณ รุ่งย้ิม

188 1404188 นาย ดนุพร พรหมศรี

189 1404189 นางสาว บุณยานุช หมื่นกุล

190 1404190 นางสาว อิสรีย์ เจียมทรัพย์

191 1404191 นาย สุทธิพงษ์ พวงสมบัติ

192 1404192 นางสาว ศศิภา ไชยชนะ

193 1404193 นางสาว จิตภา สุปรียาภรณ์

194 1404194 นางสาว ประดับเพชร โกษะ

195 1404195 นางสาว มนัน พัทธ์ คงทอง

196 1404196 นางสาว จุฑารัตน์ ใจดี

197 1404197 นางสาว ใบฝ้าย นาคเสวี

198 1404198 นาย เดชฤทธ์ิ พรหมโลก

นติกิร สทบ.สว่นกลาง หนา้ 23/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

199 1404199 นาย บริรักษ์ ฤทธ์ินาคา

200 1404200 นางสาว จุฑารัตน์ โฉมวิไล

201 1404201 นางสาว กาญจนา แก้วกับเพชร

202 1404202 นางสาว จุฑาวรรณ โพธ์ิศรี

203 1404203 นางสาว รัฐนันท์ ทองอร่าม

204 1404204 นางสาว กัลยากร สุขปาน

205 1404205 นาย พงศ์ศิริ รัชฎาวรรณพงษ์

206 1404206 นาย ปฐมพงษ์ ทัศนีย์ชัยพร

207 1404207 นางสาว จุฬาลักษณ์ วงค์สิริ

208 1404208 นางสาว สุวรรณี กันจู

209 1404209 นางสาว วัลลี เพียกง

210 1404210 นางสาว ดวงพร เหล็กกล้า

211 1404211 นางสาว เย็นฤดี ทองศรี

212 1404212 นางสาว วิไลลักษ์ นาค ารอด

213 1404213 นาย พิศณุ นัยแสน

214 1404214 นางสาว ชุลีพร แสงราม

215 1404215 นางสาว ณัฐสุดา ผาสุข

216 1404216 นางสาว รัฐกานต์ ภัทรดุลย์พิทักษ์

217 1404217 นางสาว รินทร์ลภัส จงต้ังสัจจธัม

218 1404218 นาย วันเฉลิม จันทร

219 1404219 นางสาว มัลลิกา เทพวงษ์

220 1404220 นาย วิชญสิษฎ์ ปวศฎานันท์

221 1404221 นางสาว จุราวรรณ มะปะเม

222 1404222 นางสาว สุมินตา จังประเสริฐ

223 1404223 นางสาว ภัสสร ชมภูยศ

224 1404224 นางสาว กนกวรรณ รักพานิชมณี

นติกิร สทบ.สว่นกลาง หนา้ 24/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1405001 นางสาว ณัฏฐนิช ดีเย็น

2 1405002 นางสาว ปิน่กมล อยู่เย็น

3 1405003 นางสาว ภาวิดา รอดภัย

4 1405004 นาย ศุภฤกษ์ ศรีปรีเปรม

5 1405005 นางสาว ศิริพร ใจหาญ

6 1405006 นาย เด็ดเด่ียว มาทน

7 1405007 นางสาว ปภาวรินทร์ มาทน

8 1405008 นางสาว ธีร์จฑุา นาคชลธี

9 1405009 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ

10 1405010 นาย ชาญศักด์ิ ปานะโปย

11 1405011 นาย ราเชศวร์ ศรีหนารถ

12 1405012 นาย อภินันท์ มูลมานัส

13 1405013 นางสาว ไอริณ แป้นจนัทร์

14 1405014 นางสาว พิชชาภา ออนสา

15 1405015 นาย สหรัฐ ทองพยงค์

16 1405016 นาย ชนินทร์เกยีรติ เฟื่องเพียร

17 1405017 นาย กรกฎ ยอดวิเศษ

18 1405018 นางสาว ศุภาพิชญ์ แคหอม

19 1405019 นางสาว สรัสวดี คงชื่น

20 1405020 นางสาว พรพรรณ ร่ืนเริง

21 1405021 นาย พรรษวุฒิ กาญจนพลี

22 1405022 นางสาว เตือนจติ ทองแกว้

23 1405023 นาย เอกชัย นรฤทธ์ิ

24 1405024 นางสาว พิมพ์สิริ นามโสภา

25 1405025 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา พิยะ

26 1405026 นาย สฤษด์ิ ปานจนัทร์

27 1405027 นาย วันฉตัร เขาทอง

28 1405028 นางสาว อารีย์ญา โพธ์ิกระสังข์

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ    ลงวนัที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สว่นกลาง หนา้ 25/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1406001 นางสาว กาญจนา สุขสมโภชน์

2 1406002 นาง รัตนาภรณ์ สุขสมโภชน์

3 1406003 นางสาว ภัสราภรณ์ รักษาแก้ว

4 1406004 นางสาว อังคณา เอี่ยมส าอางค์

5 1406005 นางสาว วิชญาดา เอี่ยมมา

6 1406006 นางสาว นงนุช ด

7 1406007 นาย ภูมิ บุญราษฎร์

8 1406008 นางสาว กิ่งแก้ว ชูชื่น

9 1406009 นาย วัชรพล พูลทอง

10 1406010 นางสาว ณิชการต์ ประคองทรัพย์

11 1406011 นาย ชัยยุทธ สุวรรณเพชร

12 1406012 นางสาว ดรัลรัตน์ มณีโรจน์

13 1406013 นาย กิตติพงษ์ ปึกแก้ว

14 1406014 นางสาว กรกนก ทับน้อย

15 1406015 นาย ศุภกันต์ อิทะสุวรรณ์

16 1406016 นางสาว เทพยุดา สถิตย์วัฒน์

17 1406017 นางสาว สโรชา ลือตระกูลประวัติ

18 1406018 นางสาว อัญชนา นามเขต

19 1406019 นาย ชัยวัฒน์ ญาณจินดา

20 1406020 นางสาว ศุพรี พุฒแย้ม

21 1406021 นาย วุฒินันท์ ถานอ่อน

22 1406022 นาง กัญชนาณัฐ แก้วมณี

23 1406023 นางสาว สาวิตรี สุทธา

24 1406024 นาย นัตพล พรมโสดา

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สว่นกลาง หนา้ 26/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 1406025 นาย กิตติกร มนวรินทรกุล

26 1406026 นางสาว สุกัลย์ชานา ธีรดิฐพรภักดี

27 1406027 นางสาว ชนิตา น้อยแรม

28 1406028 นาง ณภัทร เรืองจรัส

29 1406029 นางสาว จันทิมา ศรีไกรยุทธ

30 1406030 นาย พันธ์ุธัช โกมโลทก

31 1406031 นาย สุริยา แก้ววงค์ษา

32 1406032 นางสาว ศศิวิมล เนื้อนุ่ม

33 1406033 วา่ที ่ร.ต. สมบัติ พิสลยบุตร

34 1406034 นาย จักรวาล สร้อยทอง

35 1406035 นางสาว ภัทรภรณ์ พัตรสระน้อย

36 1406036 นางสาว พิมพิชญา เดชจร

37 1406037 นาย พงศธร พันหล้อ

38 1406038 นางสาว สลินทิพย์ พรมนัด

39 1406039 นาย พิเชฐ ไพยศาสตร์

40 1406040 นาย สิทธิชัย ขวัญเพชร

41 1406041 นาย ศรัณย์ภูมิ เต๋ียวประสงค์

42 1406042 นางสาว ชลธิชา เรืองฤทธ์ิ

43 1406043 นางสาว ธารทิพย์ นวลแย้ม

44 1406044 นางสาว กิติกาญจน์ พิกุลงาม

45 1406045 นางสาว ธนพร ค าดี

46 1406046 นางสาว มนทิชา วงศ์อุบล

47 1406047 นาย นรินทร์ ช่วยบ้าน

48 1406048 นางสาว วิภาดา ณ์ระนอง

49 1406049 นาย ธนายุทธ เข็มนาค

50 1406050 นางสาว เอมมิกา กฤษณะโยธิน

51 1406051 นาย ภาณุพงศ์ สมหวัง

52 1406052 นางสาว กัญชลิตา ชูอ าไพ

53 1406053 นางสาว ออมสิน ศิริดวงใจ

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สว่นกลาง หนา้ 27/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 1406054 นางสาว ประมินทร์ตรา ย้ิมแย้ม

55 1406055 นาย ชุติพนธ์ ตะไก่แก้ว

56 1406056 นาย อลงกรณ์ ศักด์ิภูเขียว

57 1406057 นาย สิรภพ จูฑามาตย์

58 1406058 นางสาว ณัฐกานต์ ด้วงทอง

59 1406059 นางสาว แพรพรรณ จันทร์ทอง

60 1406060 นางสาว พรนภา กุลนา

61 1406061 นางสาว สุรีรัตน์ สุวรรณสุทธ์ิ

62 1406062 นาย สัมพันธ์ บุญชู

63 1406063 นางสาว มุกริน ตรีถัน

64 1406064 นางสาว ฉมาพันธ์ ปราบพาล

65 1406065 นางสาว ดวงแก้ว สหัสโชติ

66 1406066 นางสาว พิมพ์พา ไข่มุก

67 1406067 นางสาว ธารีรัตน์ ผดุงธรรม

68 1406068 นาย อภินันต์ จันทร์นวล

69 1406069 นางสาว พิชญา ตฤปต์วรรธนะ

70 1406070 นางสาว ศุภวรรณ ยศขุน

71 1406071 นางสาว สุพิชญาภัค เกียรติกุลวาทิน

72 1406072 นางสาว ศิรการภิมม์ เกียรติกุลวาทิน

73 1406073 นาย ศุภชัย รอดรักษา

74 1406074 นางสาว สิริจิตร ยาหอม

75 1406075 นาย สัญญา ช่อดอก

76 1406076 นาย ทศพร แท่นพิทักษ์

77 1406077 นางสาว พัชชาวีร์ ไชยณรงค์

78 1406078 นาย อลงกร ทองเทพ

79 1406079 นางสาว บุปผา โตดีลัง

80 1406080 นาย วิชาญ จิตจวง

81 1406081 นาย ชัยภัทร กุลวัชรี

82 1406082 นาย ธวัชชัย มูลศาสตร์

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สว่นกลาง หนา้ 28/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

83 1406083 นางสาว รัมภารมย์ ค าอุดม

84 1406084 นาย กฤษฎา ตันติไพศาลกิจ

85 1406085 นาย ธีระยุทธ ราชวงค์

86 1406086 นางสาว ณิชนันท์ ไฝจันทร์

87 1406087 นางสาว ณัฐนันท์ ต้ังจิตบ ารุงพงษ์

88 1406088 นาย จิระยุทธ์ิ ร่วมสุข

89 1406089 นางสาว วรภัทร กุลวุฒิ

90 1406090 นาย สุเมธ พิมพ์พงษ์

91 1406091 นาย ณัฐศิษย์ หาญวงษ์บูรณา

92 1406092 นาย ดิลก ศรีเรือง

93 1406093 นางสาว ชนิฎา ช่วยนะ

94 1406094 นางสาว นันทริกา ทิพย์เจริญ

95 1406095 นาย ธนวิทย์ เกื้อสกุล

96 1406096 นางสาว รัตนภรณ์ บัวตูม

97 1406097 นาย ประดิทรรศณ์ ธนโชติเจริญศรี

98 1406098 นางสาว อัมพร ศรีเคลือบ

99 1406099 นางสาว ชญานิศ อินทรักษา

100 1406100 นางสาว สุพิชชา ธชาลุภัฏ

101 1406101 วา่ที ่ร.ต ปัญญาพล พูลสุข

102 1406102 นางสาว สุพัตรา คุดอุทฑา

103 1406103 นางสาว จุฑารัตน์ เทพศรี

104 1406104 นาย เดชาธร อัถรัฐ

105 1406105 นางสาว ช่อฉัตร ไหมสกุล

106 1406106 นางสาว พรพรรณ ทะศรี

107 1406107 นางสาว วนิดา คุณวงค์

108 1406108 นางสาว อรอนงค์ งามดี

109 1406109 นางสาว เปมมิกา วิสุภี

110 1406110 นางสาว นิตยา เจียมทอง

111 1406111 นาง กิตยาภรณ์ ดุรงค์กาญจน์

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สว่นกลาง หนา้ 29/63



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

112 1406112 นางสาว วิรภัทรา หาญอักษรณรงค์

113 1406113 นางสาว รัชนา คงเพชร

114 1406114 นางสาว กัญญนิช ระลาคี

115 1406115 นางสาว ทิวาพร ศรีกาฬสินธ์ุ

116 1406116 นางสาว ภานิชา อนุวรรณ

117 1406117 นาย อานุวัฒน์ ย่ีรัมย์

118 1406118 นาย ศัตยา คามดา

119 1406119 นางสาว เสาวรส เปียทอง

120 1406120 นางสาว เบญจมา กล้าหาญ

121 1406121 นางสาว พรธิพา แดงพิบูลย์

122 1406122 นางสาว ลีลานุช หนูวงศ์

123 1406123 นางสาว มนัสนันท์ หลิมรัตน์

124 1406124 นางสาว ตริตาภรณ์ ทองค าชู

125 1406125 นางสาว พัชรี เกิดสกุล

126 1406126 นางสาว ชุติมา ลักษมีจรัลกุล

127 1406127 นางสาว วรางคณา เล็กใหญ่

128 1406128 นางสาว สมสิริ ตวงทรัพย์ถาวร

129 1406129 นางสาว กนกวรรณ ผ้ึงน่วม

130 1406130 นางสาว ชีวรัตน์ พลซ่ือ

131 1406131 นาย ณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี

132 1406132 นางสาว ฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร

133 1406133 นางสาว ดุษฎี ปานขวัญ

134 1406134 นาย ธนพนธ์ พรานเจริญ

135 1406135 นางสาว ยอแสง ติลา

136 1406136 นาง ยศวรรณ สายเชื้อ

137 1406137 นางสาว มนธิชา จันปุม่

138 1406138 นางสาว รจเรศ แก้วค าเครือ

139 1406139 นางสาว สุธาสินี อิ่มสมบัติ

140 1406140 นางสาว กรกช ศรีถัทธ์
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141 1406141 นางสาว ศิรินภา พรมป้อ

142 1406142 นาย ชาญชัย เชษฐ์วิสุต

143 1406143 นาง พัฒน์วิลัย สมศิลา

144 1406144 นาย สิงห์ สมศิลา

145 1406145 นางสาว ศุกัญญา เสาร์สุข

146 1406146 นาย สุพจน์ นาคสุวรรณ์

147 1406147 นางสาว พรปวีณ์ เจริญสิริปัญญา

148 1406148 นางสาว ญาสุมินทร์ พรมแก้ว

149 1406149 นาย ธนากร ราชแดหวา

150 1406150 นางสาว นันฑิกา มาขน

151 1406151 นางสาว นฤมล กลัดทอง

152 1406152 นางสาว ศรีสุดา ไข่มุกข์

153 1406153 นางสาว ปริชาติ ลุนสอน

154 1406154 นางสาว ฟาริดา บัวเชย

155 1406155 นางสาว จุฑากาญจน์ มาลา

156 1406156 นางสาว หทัยรัตน์ มุ้งต่อบัว

157 1406157 นางสาว ธัญญลักษณ์ พูนสวัสด์ิ

158 1406158 นาย ภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์

159 1406159 นางสาว วิชญาภา ด าทองสุก

160 1406160 นางสาว เกษมณี เกษโกวิทย์

161 1406161 นางสาว วิชุดา ทองแทน

162 1406162 นาง ศศิญา เนียมไหม

163 1406163 นางสาว จิภาภัส ศรีประเสริฐ

164 1406164 นางสาว ปวีณนุช พรหมทัต

165 1406165 นางสาว ธัญญามาศ สัพโส

166 1406166 นางสาว พรรณี โพธ์ิสาจันทร์

167 1406167 นาย ประกิต คล้ายประยูร

168 1406168 นางสาว สาวิตรี จงรักษา

169 1406169 นางสาว อัญชลีพร พิมมานนท์
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170 1406170 นาย ดนัย ขันจันทร์

171 1406171 นางสาว อนงค์ลักษณ์ ภูบาล

172 1406172 นางสาว ธมลวรรณ บัวหลวง

173 1406173 นางสาว พรกมล ทรวงซะ

174 1406174 นางสาว ณัฐวลัญช์ ครึกคร้ืน

175 1406175 นางสาว ปวีณา ตาโม่ง

176 1406176 นางสาว ณราทิพย์ คีรีรักษ์

177 1406177 นางสาว นารีมา บือราเฮง

178 1406178 นางสาว นิชนิภา พันธ์ประดิษฐ์

179 1406179 นางสาว เสาวลักษณ์ คงสัมฤทธ์ิ

180 1406180 นางสาว ซุลยานี เด่นฐานันดร

181 1406181 นาง ธนพร ด้วงนอก

182 1406182 นางสาว ลลิตา เพ็ชรทะเล

183 1406183 นางสาว ภูวรา จันทนา

184 1406184 นางสาว ณัฏฐ์ษา จันทนา

185 1406185 นางสาว อุทัยวรรณ เทพบุรี

186 1406186 นางสาว ชุติมา เหลียวพัฒนพงศ์

187 1406187 นางสาว เพียงพิศ บรรจงจิตต์

188 1406188 นาย ภานุพิชญ์ นาวะทิตย์

189 1406189 นาย ทัตพันธ์ุ ศรีวราพันธ์ุ

190 1406190 นางสาว จุฑารัตน์ หวังเจริญ

191 1406191 นาย สุขสันต์ นามภักดี

192 1406192 นาย ศรายุทธ นวลไธสง

193 1406193 นางสาว ณัฐสุดา ฤทธิจันทร์

194 1406194 นาย ณัฐนนท์ ปล่ังสมบัติ

195 1406195 นางสาว ธีตารัฐ สุวิจารณ์

196 1406196 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี

197 1406197 นาย โอภาส แสนทวีสุข

198 1406198 นาย วศิน บัวจันทร์
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199 1406199 นาย ณัฐวุฒิ ชมศรี

200 1406200 นาย สิรวิชญ์ ค าภูแสน

201 1406201 นาย ทรงพล เพชรพลอย

202 1406202 นางสาว อรพรรณ ใจผ่อง

203 1406203 นางสาว สุชัญญา ไตรสุทธ์ิ

204 1406204 นาย ชวลิต แพนไธสง

205 1406205 นางสาว ภัทรวรรณ ปล่ังประเสริฐ

206 1406206 นาย ระพีพัฒน์ เทียนค า

207 1406207 นางสาว สกุลรัตน์ ดีอินทร์

208 1406208 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา

209 1406209 นางสาว นิรารัตน์ สายดวง

210 1406210 นางสาว กัญญารัตน์ ช้างกระทัด

211 1406211 นางสาว อรวี แววดี

212 1406212 นาย อภิสิทธ์ิ ปานปิน

213 1406213 นางสาว พรรณอร เสือเทศ

214 1406214 นางสาว อภิญญา ปล้ืมอุดม

215 1406215 นางสาว เกศินี ต้ิววงค์

216 1406216 นางสาว จุฑามณี ปัญญาสมบัติ

217 1406217 นางสาว ฤทัยรัตน์ ประวะภูตา

218 1406218 นางสาว นริศรา ประเสริฐวิบูลย์

219 1406219 นางสาว อัมพวัน เกาะกากลาง

220 1406220 นางสาว สุจารี สีสัน

221 1406221 นางสาว แก้วใจ ค านนท์

222 1406222 นางสาว อรทัย ตัวงาม

223 1406223 นางสาว เบญจวรรณ สีแสวง

224 1406224 นางสาว ทัศนีย์ โพธ์ิศรี

225 1406225 นางสาว สุภาวดี ศรียาภัย

226 1406226 นางสาว พัชรี พิมชายน้อย

227 1406227 นาย จักรพันธ์ ค าปินตา
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228 1406228 นางสาว ปุณยภัสร์ ฐิติภักดีพรนิธิ

229 1406229 นางสาว ประภาพรรณ บุญชื่น

230 1406230 นางสาว อัญพัชร์ นิธิสุริยันโชติ

231 1406231 นางสาว ธิดารัตน์ ถวิลหวัง

232 1406232 นาย จักรกฤษณ์ กิตติไตรรัตน์

233 1406233 นางสาว วิภาวดี โพธิศรี

234 1406234 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์ดาเบ้า

235 1406235 นาย กานต์ แก้วมงคล

236 1406236 นาย วศิน สัพพะสาน

237 1406237 นาย สุรพันธ์ เจริญวงศ์กิจ

238 1406238 นาย อนุวัฒน์ รุกขชาติ

239 1406239 นางสาว ธารินี ฤทธิบูรณ์

240 1406240 นางสาว ชริสรา พวงมาลัย

241 1406241 นาย เสียงศิลป์ นันทะจักร์

242 1406242 นางสาว เกศราภรณ์ อารมย์ดี

243 1406243 นางสาว สุดารัตน์ เหว่าด้วง

244 1406244 นางสาว จุฑามาศ วายลม

245 1406245 นางสาว ฐณัชญ์พร เกตุดี

246 1406246 นาย กันตพงศ์ ตุ้มหิรัญ

247 1406247 นาย ศิริชัย อ่วมแก้ว

248 1406248 นาย พรชัย คารวุตม์

249 1406249 นางสาว ปิยาภรณ์ นัทธพงศ์กุล

250 1406250 นางสาว สุขฤทัย ทรัพย์พร้อม

251 1406251 นางสาว ชุติรัตน์ ทับทิมหอม

252 1406252 วา่ทีร่.ต.หญงิ รังสิยา จูบ้านไร่

253 1406253 นางสาว อุษณี พิเนตร

254 1406254 นางสาว ภุมรินทร์ จิตตะพงษ์

255 1406255 นาย สุวิบุล โกดี

256 1406256 นางสาว จุฬารัตน์ ขวาของ
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257 1406257 นาย อณวรรษ จันทร์ประมูล

258 1406258 นาย ธนวิชญ์ สุดงูเหลือม

259 1406259 นางสาว สุพรรษา จันดิษฐวงศ์

260 1406260 นาย เถลิงศักด์ิ เทียนแก้ว

261 1406261 นางสาว แสงเดือน โพธ์ิใหญ่

262 1406262 นางสาว ธัญชนก ณ์นคร

263 1406263 นาย ชัชวาลย์ อินทร์พรหม

264 1406264 นาย จีราวุฒ สมตน

265 1406265 นาย อรรถพร เกิดเรือง

266 1406266 นาย นาคร รัตนอาภากุล

267 1406267 นางสาว นัฐมล วรวิสันท์

268 1406268 นางสาว กรรณิการ์ หาฉวี

269 1406269 นางสาว เบญญา คุณวุฒิ

270 1406270 นางสาว จิตรลดา อนุจร

271 1406271 นางสาว ศรีวิมล สกุลดิษฐ

272 1406272 นางสาว กัลยา วงค์ทหาร

273 1406273 นางสาว นิยารัตน์ ขันตะ

274 1406274 นางสาว กนกวรรณ ร่ืนนุสาร

275 1406275 นางสาว ณัฎฐยาดา กระฉอดนอก

276 1406276 นางสาว ศวิตา ร่ืนรวย

277 1406277 นางสาว วงเดือน ธิป๋า

278 1406278 นาย ปารินทร์ นิยมญาติ

279 1406279 นาย ไพรวัลย์ มั่นเครือ

280 1406280 นางสาว เบญจมาศ ม่วงพิม

281 1406281 นางสาว สตรีรัตน์ แซ่ว่อง

282 1406282 นางสาว กชกร อ่อนมา

283 1406283 นางสาว แพรวพรรณ ภิญโญชนม์

284 1406284 นาย ชาญวุฒิปัญญา ศาลางาม

285 1406285 นางสาว มินตรา จารวัฒน์
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286 1406286 นางสาว ณัฐยา ค าภีดี

287 1406287 นางสาว นูรีซัน บุญฤทธ์ิ

288 1406288 นางสาว จริยา สุพยากรณ์

289 1406289 นางสาว จงดี จุดประสงค์

290 1406290 นางสาว สุกัลยา แสงศรี

291 1406291 นางสาว ลิยดาวรรณ ผานิตย์

292 1406292 นางสาว สรัญญา สุภาพ

293 1406293 นาง สายพิน วรรณทวี

294 1406294 นาย ณัฐพงษ์ เพชรหงษ์

295 1406295 นาย พันธ์ุมงคล รุ่งแสง

296 1406296 นางสาว ธันยธร ปานโรจน์

297 1406297 นางสาว กนกพร เรือนไทย

298 1406298 นางสาว จิราพร มหาวงษ์

299 1406299 นางสาว พัชยา รักษาภักดี

300 1406300 นางสาว ปทิดา ไตรสุธรรม

301 1406301 นางสาว ดิณภา แก้วแดง

302 1406302 นางสาว อภิญญา โยธี

303 1406303 นาย ปวัฒน์ ประชากริช

304 1406304 นาง อุบลพรรณ แสงเดช

305 1406305 นางสาว สินจัย ศรีโรจน์

306 1406306 นางสาว สโรบล พุม่มาลี

307 1406307 นางสาว ชุลี แซ่บุน๊

308 1406308 นางสาว อทิตญา เอี่ยมบุญอิ่ม

309 1406309 นางสาว ฐิติพร กมลาสน์

310 1406310 นางสาว สุพิชา จันทร์หอม

311 1406311 นางสาว วรรณภา ไชยฤกษ์

312 1406312 นางสาว ธัญรดี ฤทธ์ิแปลก

313 1406313 นางสาว กนกพิชญ์ ระดาไสย

314 1406314 นางสาว ธีราพร ชนะณรงค์
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315 1406315 นางสาว เมวิสา ผ่องภิรมย์

316 1406316 นางสาว นุชรี ทนุวงศ์

317 1406317 นางสาว จินตนา สวัสดี

318 1406318 นางสาว มลฤดี อุ้ยแสนสี

319 1406319 นาย ทศพล พยุงวงษ์

320 1406320 นางสาว ปวีณา แขวงเมือง

321 1406321 นางสาว วันวิสา แซ่ค า

322 1406322 นางสาว กาญจนาพร กาญจนสรรพกิจ

323 1406323 นางสาว จุฑามาศ หนองสูง

324 1406324 นางสาว อุไรภรณ์ เงาศรี

325 1406325 นาย พงศ์ดนัย เมฆมูสิก

326 1406326 นางสาว วีรวรรณ คงสุวรรณ

327 1406327 นาย ภาณุพงศ์ เพ็งผาสุข

328 1406328 นาย เฉลิมชัย พุทธรักษา

329 1406329 นาย วิรุจน์ เขจรชัย

330 1406330 นางสาว เด่นนภา การะเกษ

331 1406331 นางสาว โสภา ย่างกุ้ง

332 1406332 นาย อวิรุทร์ สิริวัฒน์

333 1406333 นางสาว ปรางทิพย์ ไกรษร

334 1406334 นางสาว ศิรประภา สุขสวัสด์ิทวีชัย

335 1406335 นางสาว กนกวลี สมใจ

336 1406336 นางสาว มาริสา อุทัยรังษี

337 1406337 นางสาว จารุวรรณ รูปสูง

338 1406338 นาย กฤตภาส เนื่องดิถี

339 1406339 นางสาว มาติกา โภชฌงค์

340 1406340 นางสาว กันธิชา นพรัตน์

341 1406341 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค

342 1406342 นางสาว ปภัสรา ปาละสัน

343 1406343 นางสาว สุธนียา ดีดวงพันธ์
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344 1406344 นางสาว พิชชา หนูเจริญ

345 1406345 นาง พรนภา สีหะวงษ์

346 1406346 นางสาว นิ่มนวล ผลเหม

347 1406347 นาย ณาศิส ชินวงศ์

348 1406348 นาย รัตนพล รักแจ้ง

349 1406349 นางสาว นันทกร ค าญาติ

350 1406350 นางสาว อัครยา แสนส าราญ

351 1406351 นาย ณัฐพนธ์ ปัดถาทุม

352 1406352 นางสาว ภัทรธิดา ประชาสนธิ

353 1406353 นางสาว พรรวี เหลียวพัฒนพงศ์

354 1406354 นางสาว สุกัญญา มีบุญ

355 1406355 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ สุวรรณจันลา

356 1406356 นาย พีรวัฒน์ ศิริกุลพิทักษ์

357 1406357 นางสาว วีรยาภรณ์ เทียมผล

358 1406358 นางสาว ซูยี แมะตีเมาะ

359 1406359 นาย ธีระยุทธ แสงเก่ง

360 1406360 นางสาว ชวัลลักษณ์ ต๊ะวงค์

361 1406361 นางสาว จุรากร อินต๊ะหนิ้ว

362 1406362 นางสาว ณัฐปวีร์ เปียงใจ

363 1406363 นาย ธนกร อุบลเฉลา

364 1406364 นางสาว ศรีสุธา กกประโคน

365 1406365 นางสาว สมฤดี โนจักร

366 1406366 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย

367 1406367 นางสาว ทัศนีย์ อนุชาติ

368 1406368 นางสาว ทิวาพร ดอกไม้เทศ

369 1406369 นางสาว ณัฐมณ กุลดา

370 1406370 นางสาว นวพร เชื่อฟัง

371 1406371 นางสาว ตวันนา ศรีเสมอ

372 1406372 นาย ศิริพงษ์ กอบกุลสุวรรณ
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373 1406373 นางสาว โศจิรัตน์ บุญตา

374 1406374 นางสาว จณิสตา มูลแก้ว

375 1406375 นางสาว วารุณี ปิจค า

376 1406376 นางสาว ชื่นศิกานต์ บุญประเคนไพศาล

377 1406377 นางสาว อาทิมา ปานอินทร์

378 1406378 นาย ศิริพงศ์ สุนทรพงษ์

379 1406379 นาย ชาติชาย เมืองแก้ว

380 1406380 นางสาว นริณยา ช่อมะลิ

381 1406381 นางสาว ผกามาศ ค าลอย

382 1406382 นางสาว ณัฐธยาน์ เส้งสุย

383 1406383 นาย มงคล มณีรัตน์

384 1406384 นางสาว ปัญจรัตน์ นิติพงศ์สกุล

385 1406385 นาย นิติพล เอี่ยมอร่าม

386 1406386 นางสาว แวกามารียะห์ แวมายอ

387 1406387 นางสาว ศรีวรรณ์ ค าดี

388 1406388 นางสาว ดวงหทัย เครือแสง

389 1406389 นาย พีรพัฒน์ ดีพรหม

390 1406390 นางสาว อมรรัตน์ ปะสุตะ

391 1406391 นาย ไพโรจน์ เตรียมเกียรติคุณ

392 1406392 นาง ดวงดาว สวนแก้ว

393 1406393 นางสาว สุภาภรณ์ บ ารุงจิตต์

394 1406394 นางสาว ชนกนันท์ แจ่มเกตุ

395 1406395 นาย วิศรุต ปาข้างฮุง

396 1406396 นาย ทายวุฒิ สารชัย

397 1406397 นางสาว ศิริพรรณ รอดเกิด

398 1406398 นางสาว วรรษชล อุ่ยวิรัตน์

399 1406399 นาย พีรณัฐ เกิดลาภี

400 1406400 นาย นาวี จึงมีผลบุญ

401 1406401 นางสาว ปาลิตา อิ่นจี๋
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402 1406402 นางสาว ธันย์ชนก พริบไหว

403 1406403 นางสาว รัตติกาล ค าชนะ

404 1406404 นาย ฐาเนศ ทองเกิด

405 1406405 นาย อิทธิพล จันดี

406 1406406 นาย วรวิวัฒน์ อ่ าพิพัฒน์

407 1406407 นาย นรินทร์พร นนทะวงษ์

408 1406408 นาย ดณัยนันท์ ศรวิเศษ

409 1406409 นางสาว กานดา แก้วเข้ม

410 1406410 นางสาว ศิริกุล ตระกูลเกิด

411 1406411 นางสาว กมลพรรณ เนาวพันธ์

412 1406412 นางสาว ศิรดา นาคปก

413 1406413 นาย บดินทร์ แสงวิรุณ

414 1406414 นางสาว ศศิกาญจน์ ดัชถุยาวัตร์

415 1406415 นาย นบพร รังคะวิภา

416 1406416 นางสาว กัญยาณี กล้วยเล้ียง

417 1406417 นางสาว ธัญญ์ชยา นาดี

418 1406418 นาย วรโชติ แซ่อึ้ง

419 1406419 นางสาว ยุภาพร พุฒขาว

420 1406420 นาย เจษฎา รองเมือง

421 1406421 นางสาว ศรีประภา วรบุตร

422 1406422 นาย ณัฐพล ท าทวี

423 1406423 นางสาว เมลิสา พรมหีต

424 1406424 ว่าทีร้่อยตรี ประจักษ์ สินเกต

425 1406425 นางสาว นูรฮายาตี ลีฆะ

426 1406426 นาย เจษจรินทร์ แผ้วบริวาล

427 1406427 นางสาว พัชรา เพชรช่วย

428 1406428 นางสาว สายสุดา โยวราช

429 1406429 นางสาว กุสุมาภรณ์ ส่งเสริม

430 1406430 นางสาว ชลลดา รังสิมารังรักษ์
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431 1406431 นางสาว นภัสสร ทัพพิจิตร์

432 1406432 นางสาว อารีรัตน์ ผาเจริญ

433 1406433 นางสาว นิลันกุล หงษ์บุญ

434 1406434 นาย วีระวุทธ บุดดาชัย

435 1406435 นางสาว ธัญพิชชา โยธาทิพย์

436 1406436 นาย วิชชา ดวงอักษร

437 1406437 นางสาว ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

438 1406438 นางสาว ปาณิสรา เนาวนิตย์

439 1406439 ว่าทีร้่อยตรีหญิง มณทนา คงศรี

440 1406440 นางสาว จิรนันท์ ศุภมานพ

441 1406441 นางสาว สุเบญญา พรหมขุนทอง

442 1406442 นาย สมศักด์ิ สิริกุลพนา

443 1406443 นาย จารุวัฏ ฉัตรพูนกุล

444 1406444 นางสาว ณัฐชยา กัณหาวงษ์

445 1406445 นางสาว ชลาลัย สนแสบ

446 1406446 นางสาว กาญจนา นบนอบ

447 1406447 นางสาว สมัชชญา มนต์ปภัสสร

448 1406448 นาย นิตยเวท นิลพฤกษ์

449 1406449 นาย ศรัณย์ สายฟ้า

450 1406450 นาย จุลดิศ อินทรีเขียว

451 1406451 นาย ปัณณ์ธวัช ดวงประชา

452 1406452 นางสาว ราชาวดี สีลาเนียม

453 1406453 นาย สุรชัย ธงศรี

454 1406454 นางสาว ชัชฎาพร คงศุภรัฐกิจ

455 1406455 นางสาว วันเพ็ญ ไตรทิพย์

456 1406456 นางสาว นวลจันทร์ ตะเสนา

457 1406457 นาย เอกชัย ฟักแสง

458 1406458 ว่าทีร้่อยตรี อนุสรณ์ ขวัญกิจอุดมกุล

459 1406459 นาย พัชรพงศ์ ศรีพุม่
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460 1406460 นางสาว กนกอร เจิมจันทร์

461 1406461 นาย ภูมิศิลป์ เหล่าแช่ม

462 1406462 นางสาว สิริรัตน์ อินต๊ะแสน

463 1406463 นางสาว พัชรี จันสุข

464 1406464 นาย กรพงศ์ พรมสว่าง

465 1406465 นางสาว ศิรินันท์ มูละศรีวะ

466 1406466 นางสาว รตาจิต พลพันธ์ุ

467 1406467 นาย ณัฏฐากร ทรงลักษณ์

468 1406468 นางสาว ณัฐติการณ์ สารบาล

469 1406469 นางสาว เบญจมาศ อุดต่อม

470 1406470 นางสาว ณัฐถาพร สุ่มมาตย์

471 1406471 นางสาว สุดารัตน์ พืชพิสุทธ์ิ

472 1406472 นางสาว กนกพร แสงแก้วนพเก้า

473 1406473 นางสาว กมลชนก สินด า

474 1406474 นางสาว ปฐมัชช์ จันทร์ศิริ

475 1406475 นางสาว ชมพูนุท โกศลศาสตร์

476 1406476 นางสาว บุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล

477 1406477 นางสาว เหมือนฝัน จันทสุข

478 1406478 นาง วัลลี พรหมทา

479 1406479 นางสาว ปาวินา คีรีเลิศ

480 1406480 นางสาว มนทิราพร ไทยเจริญ

481 1406481 นางสาว นาฏอนงค์ พจน์จ าเนียร

482 1406482 นางสาว อรวรรณ อ่อนสกุล

483 1406483 นางสาว ปุญญวีย์ งามชม

484 1406484 นางสาว ศิวะพร์เดชอ่อนพันธ์ุ ศิวะพร์เดชอ่อนพันธ์ุ

485 1406485 นางสาว นดา เจะอูมา

486 1406486 นางสาว ธิชาภรณ์ สนิทลุน

487 1406487 นาย ณภัทร ดีมี

488 1406488 นาย ภัสสรพรหม มีโภคีอดิสร
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489 1406489 นางสาว เนตรลดา ทิศเสถียร

490 1406490 นาย กษิด์ิเดช ชัยสุรินทร์

491 1406491 นาย สิรวิชญ์ เปล่ียวจิตร์

492 1406492 นางสาว วราภรณ์ ก าลังเลิศ

493 1406493 นาย กฤษดา ย้ิมแย้ม

494 1406494 นางสาว อรณี ศรีสูงเนิน

495 1406495 นางสาว เกษรินทร์ ค าภีระ

496 1406496 นาย ธงชัย กิตติรัศมีวงศ์

497 1406497 นาย สุวิทย์ พิมพ์ทรัพย์

498 1406498 นางสาว สิริกัลยาณี อัครธนบูลย์

499 1406499 นางสาว อรทัย เรืองจันที

500 1406500 นางสาว จุฬาลักษณ์ มาขุมเหล็ก

501 1406501 นางสาว ธมนวรรณ ศรเสณี

502 1406502 นาย สิทธิชัย บ าเรอ

503 1406503 นาย วุฒิเลิศ ปิยะพลากร

504 1406504 นางสาว อภิญญา นรินทร์

505 1406505 นางสาว พนิดา เทพสาตรา

506 1406506 นางสาว สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

507 1406507 นาย อ าพล พานิชวัฒนา

508 1406508 นางสาว พิภัสษร น้ าแก้ว

509 1406509 นางสาว ณปภัช นพเกล้า

510 1406510 นาย ธวัชชัย เห็มภาค

511 1406511 นางสาว วิลาศิณี มะหาวัน

512 1406512 นาง พรทิพย์ เทียนศรี

513 1406513 นาย กิตติภพ เทียนศรี

514 1406514 นางสาว ณิชารีย์ วงค์ทองแดง

515 1406515 นางสาว สุภัทรา เอี่ยมสะอาด

516 1406516 นางสาว ธนันพัชร จงธนสารสมบัติ

517 1406517 นางสาว กนิตา นาคอ่วม
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518 1406518 นาย ธนัท นัยอนันต์

519 1406519 นาย อัสมีน บือโต

520 1406520 นางสาว ภคกุล กุลสุวรรณ

521 1406521 นางสาว สัญรญา ผลภิญโญ

522 1406522 นางสาว รินดา รัตนโสภาพันธ์

523 1406523 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม

524 1406524 นางสาว สวรส ขุนทองแก้ว

525 1406525 นางสาว ปริยากร ชุ่มมาลี

526 1406526 นาย นพรุจ ขวัญเพชร

527 1406527 นางสาว ธนพร ชูชื่น

528 1406528 นาย บุญถม เอี่ยมกลาง

529 1406529 นาย กิตติภณ ไทยปาล

530 1406530 นางสาว นิตยา นนทะน า

531 1406531 นาย ปภาวิน สานอก

532 1406532 นาย ภคพล วงษ์ตระหง่าน

533 1406533 นางสาว สุภาวดี กงวงษ์

534 1406534 นาย ฮาดีส ขันธชัย

535 1406535 นาย ยุทธศิลป์ จันธิมา

536 1406536 นาย วิศรุต รักษ์ทอง

537 1406537 นางสาว ชลธิชา ทวีกสิกรรม

538 1406538 นางสาว สุทธญาณ์ พิมพ์โพธ์ิ

539 1406539 นางสาว ชุติมา อุ่นเรือน

540 1406540 นางสาว ชมพูนุช ฮงหลี

541 1406541 นางสาว ศยามล เครือทราย

542 1406542 นาย ษาสิทธ์ิ ปฐมพิทักษ์นุกูล

543 1406543 นางสาว อภิชญา อารีย์

544 1406544 นาย เกรียงไกร สมพร

545 1406545 นางสาว พีรดา จันค า

546 1406546 นาย ยุทธศักด์ิ โม้แก้ว
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547 1406547 นาย ประสพ การกระสัง

548 1406548 นาย ชุติกร หมื่นเอม

549 1406549 นางสาว สุดารัตน์ มีช านาญ

550 1406550 นางสาว กัลยา บัวกลาง

551 1406551 นาย วันเฉลิม ไชยบุญเรือง

552 1406552 นาย ทวีชัย สังวาลค า

553 1406553 นาย ชยชนม์ ตันธนะชัย

554 1406554 นางสาว ปนัดดา ศุภมณี

555 1406555 นางสาว สุธาวัลย์ หาญทัศนไมตรี

556 1406556 วา่ทีร่.ต. พงษ์จักรพันธ์ พงษ์วิสุวรรณ์

557 1406557 นาย ไกรพิชญ์ ธนัตย์จิระพร

558 1406558 นาง สุภาวดี พงษ์วิสุวรรณ์

559 1406559 นางสาว เกวลิน ชนะชัย

560 1406560 นาย อ านาจ บุญทะโกสุม

561 1406561 นาย ศุภชาญ ท้าวมิตร

562 1406562 นาย อธิวัฒน์ สิทธิถาวร

563 1406563 นางสาว พอตา มั่งมี

564 1406564 นางสาว ชุติกาญจน์ ภูหัวตลาด

565 1406565 นางสาว สุพรรณ หอมจิตร

566 1406566 นางสาว สุภัทรา ค ามี

567 1406567 นางสาว วิภาวี นราอาจ

568 1406568 นางสาว อาทิตยา บัวอรุณ

569 1406569 นาย ชยาวรรธ รวีวงศ์อโนทัย

570 1406570 นางสาว ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย

571 1406571 นาย ศุภชัย ไชยทองงาม

572 1406572 นาย พิพัฒพงศ์ สุนิรันดร์

573 1406573 นาย กฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง

574 1406574 นาย อรรถพล แต้มพุดซา

575 1406575 นาย ธวัชชัย สอนพิมพ่อ
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576 1406576 นางสาว วรรณวิไล เวียงดอนก่อ

577 1406577 นาย มกรานนท์ ตรงบรรทัด

578 1406578 นางสาว สายรุ้ง คงคา

579 1406579 นาย บัณฑิต จอมแก้ว

580 1406580 นางสาว ฐิศิรักน์ บูรณะนันทสิริ

581 1406581 นางสาว หนึ่งฤทัย เล็มเยะ

582 1406582 นางสาว กรวิกา โสนน้อย

583 1406583 นาย รณกร วรรณสังข์

584 1406584 นาย นิพิฐพนธ์ จิรเมธาธร

585 1406585 นางสาว รุ่งฤดี วรพิมพ์รัตน์

586 1406586 นางสาว พรพิมล แสงศิริ

587 1406587 นางสาว อัญชลีกร ด าแก้ว

588 1406588 นาย พรพุฒิ ศุภรักษ์

589 1406589 นาย ณัฐพงษ์ เกษพอง

590 1406590 นางสาว จันทร์ทิพย์ กีรติกรพิพัฒน์

591 1406591 นาย พงษ์สุวรรณ ไชยยุทธ์

592 1406592 นาย พลกฤต เอกธารารัตน์

593 1406593 นางสาว นรินทร์ รอดกลาง

594 1406594 นางสาว พรพิรุฬห์ พิเลิศ

595 1406595 นาย กฤษฎา จันทร์เพชร

596 1406596 นาย พีรพล สังข์เสวก

597 1406597 นางสาว ญาณวดี ข าพิจิตร

598 1406598 นางสาว นวลหง วิเศษชูชาติกุล

599 1406599 นางสาว ธัชมณพัฐ ก้อนนาค

600 1406600 นางสาว คัทรีญา แฝงศรีจันทร์

601 1406601 นาย กิตติวินท์ นวมพันธ์

602 1406602 นางสาว กัญทิญา ไกยวัตร

603 1406603 นางสาว สุมาภรณ์ ลาดโนนเมือง

604 1406604 นาย ณัฏภัทร ชูงาน
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605 1406605 นาย ชาญวุฒิ เพ็งแจ่ม

606 1406606 นางสาว ศศิวิมล เกตุศรี

607 1406607 นางสาว มุขดา คงจรัส

608 1406608 นางสาว ขัตติยา นวนนุกูล

609 1406609 นางสาว ธัญสุดา เหลาสิงห์

610 1406610 นางสาว อาดานี หะยียูโซะ

611 1406611 นางสาว รสสุคนธ์ ทนเหมาะ

612 1406612 นาย ประพัทธ์ สังข์เสนาะ

613 1406613 นางสาว ธนภรณ์ ไทยนิรมิตร

614 1406614 นางสาว อริสา ชะนะไชย

615 1406615 นางสาว เกวลิน ลายทิพย์

616 1406616 นางสาว กฤติยา เพชรโชติ

617 1406617 นาย ณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน

618 1406618 นางสาว ศศิวิมล ชูสกุล

619 1406619 นางสาว นางสาวอรทัย แสนโคตร

620 1406620 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ์

621 1406621 นางสาว วรรณนิภา โพธ์ิทอง

622 1406622 นาย นครินทร์ พวงภู่

623 1406623 นางสาว สร้อยสุมาลี เงินโต

624 1406624 นางสาว อัจฉรา พุม่ใจดี

625 1406625 นางสาว จิราพร สุวรรณรินทร์

626 1406626 นางสาว ระพีพรรณ ชุดพิมาย

627 1406627 นาย มานพ เสกเหมาะ 

628 1406628 นางสาว นัฐติยา ถือดีย่ิง

629 1406629 นาย ดานิช ไวยรูป

630 1406630 นางสาว นลินี สังข์แก้ว

631 1406631 นางสาว วิยะดา โตวิจารณ์

632 1406632 นางสาว หทัยชนก เชียงสิน

633 1406633 นางสาว มธุริน เชื้อผู้ดี
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634 1406634 นาย วัชระ อุปมัย

635 1406635 นางสาว ลลิตา หาสุข

636 1406636 นางสาว ธนัญญา รงค์ทอง

637 1406637 นาย ปรียวัฒน์ ทองทา

638 1406638 นางสาว ภัทรวดี สันทาลุนัย

639 1406639 นางสาว ญานิกา แก่นเรือง

640 1406640 นางสาว ศิวนาถ ฉลองภูมิ

641 1406641 นาย อธิคม แก่นวงษ์

642 1406642 นางสาว กมลชนก ชูไทย

643 1406643 นาง อัสน๊ะ เล่ทองค า

644 1406644 นางสาว สุพัตรา ค าหอม

645 1406645 นางสาว พรรณวรท ฉัตรวุฒิไกร

646 1406646 นางสาว ศิริมาศ สืบจากถิ่น

647 1406647 นางสาว สุวรรณี ศรีพรงาม

648 1406648 นางสาว ปาญาดา แพรทอง

649 1406649 นางสาว ปาณิชา ช่วยพัทลุง

650 1406650 นาย หัตถพล ด้วงน้อย

651 1406651 นางสาว วิพิยา บุนนาค

652 1406652 นางสาว ชลธิชา บุนนาค

653 1406653 นาย พศิน ธัญญสัญชัย

654 1406654 นางสาว โสรยา จันทร์แทน

655 1406655 นางสาว วินิตตา ขาวดี

656 1406656 นาย ธนันชัย นนทะชัย

657 1406657 นางสาว ชัชฎาพร สมจิตร

658 1406658 นางสาว ขวัญสุดา บุญประสิทธ์ิ

659 1406659 นางสาว เมษา เมษา

660 1406660 นาง เสาวลักษณ์ เอียดเหล็น

661 1406661 นาย อรรถพร เจริญเกษ

662 1406662 นางสาว ศิรินันท์ พินิจ
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663 1406663 นางสาว จรุงจิต เจียมใจ

664 1406664 นาย วรุฒ โพธ์ิมาก

665 1406665 นางสาว นริศรินทร์ อินพลอย

666 1406666 นางสาว ธนพร พรหมรักษ์

667 1406667 นางสาว จุฑามาศ ชูชื่น

668 1406668 นางสาว อรอารีย์ สาคุณ

669 1406669 นางสาว จุรีรัตน์ กังแฮ

670 1406670 นางสาว ชลิตา ประดิษฐ์ธรรม

671 1406671 นางสาว อินทุอร ศรีสมบูรณ์

672 1406672 นาย ดามพ์เทวินทร์ ไชยวุฒิ

673 1406673 นางสาว ณิชา อนุเศรษฐพงศ์

674 1406674 นางสาว มยุรี ศรีบุรินทร์

675 1406675 นางสาว อภิรดี ช่วยหวัง

676 1406676 นาย ขัตติพงษ์ ด้วงส าราญ

677 1406677 นาย พงศกร สว่างภพ

678 1406678 นางสาว มณีวรรณ เพ็ญสวัสด์ิ

679 1406679 นาย ซุลกิพลี วาเซียร์

680 1406680 นางสาว วรรษชล หงส์บิน

681 1406681 นาย ประณัย ยอดด าเนิน

682 1406682 นาย พงษ์สวัสด์ิ พงศ์สุริยา

683 1406683 นาย สุทิน เกณฑ์ขุนทด

684 1406684 นาย คเณศน์ ภู่ทอง

685 1406685 นางสาว ธัญญา สีมายา

686 1406686 นางสาว ธัญวรัตม์ วรรณสอน

687 1406687 นางสาว จิราภรณ์ ศรีทอง

688 1406688 นาย สิทธิโชค ศักด์ิภิรมย์

689 1406689 นางสาว ปรัชดา ทองภักดี

690 1406690 นาย อ าพล ศรีคงทน

691 1406691 นาย ปิยะพงษ์ เพชรข า
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692 1406692 นาย ฤทธิชัย ธิคุณ

693 1406693 นาง ศิริลักษณ์ ค าภูษา

694 1406694 นางสาว มณฑิรา บุตรงาม

695 1406695 นาย นนทพัทธ์ รัตนไชยนันท์

696 1406696 นาย จิรายุ น้อยย้อย

697 1406697 นางสาว วิมลสิริ เทพแก้ว

698 1406698 นางสาว รอซีดะห์ ปูลา

699 1406699 นางสาว อภิญญา แสงรอด

700 1406700 นางสาว ดวงนภา เกิดข า

701 1406701 นางสาว ภรณ์ทิพย์ โสอน

702 1406702 นางสาว ส าเนียง บุญมา

703 1406703 นางสาว อัสมา ศรีนิล

704 1406704 นางสาว ชลดา ใจช่วง

705 1406705 นางสาว เบญจรัตน์ เกิดกาหลง

706 1406706 นางสาว ศศิวิมล จังพล

707 1406707 นาย สิทธิโชค แป้นเชื้อ

708 1406708 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล

709 1406709 นางสาว สวรส อานันท์สันติ

710 1406710 นางสาว อนัญลักษณ์ เย่ือใย

711 1406711 นางสาว พัชรี คงมา

712 1406712 นางสาว เสาวลักษณ์ สดชื่น

713 1406713 นาย วทัญญู วงษ์สง่า

714 1406714 นางสาว วิรัญญา เฮงตระกูล

715 1406715 นางสาว ทิพกัญญา แสงแก้วสุข

716 1406716 นาย ภากร ฉายรัตน์

717 1406717 นางสาว สุวิสาข์ เทพานวล

718 1406718 นางสาว กมลวรรณ กองศูนย์

719 1406719 นางสาว อารยา ศิริธร

720 1406720 นางสาว นันท์นภัส อาคะราช
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721 1406721 นางสาว นูรีซัน มูดี

722 1406722 นางสาว ปริชาติ สายสินธ์ุ

723 1406723 นาย จักรินทร์ กล่ินขจร

724 1406724 นางสาว ภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์

725 1406725 นางสาว นวพร พรมตู้

726 1406726 นาย ชิษณุพงศ์ สีมาภานุเศรษฐ์

727 1406727 นางสาว เมธิศา ทองสุข

728 1406728 นางสาว สุภาวดี เวียงออก

729 1406729 นางสาว ชัยภรณ์ ไชยสิทธ์ิ

730 1406730 นางสาว กฤษณา รัตนะ

731 1406731 นางสาว จุฬารัตน์ ปุกคาม

732 1406732 นางสาว อมรรัตน์ รักษาขน

733 1406733 นาย อินทัช เสาะแสวง

734 1406734 นาย นายปกรสิทธ์ิ์หนูช่วย นายปกรสิทธ์ิ์หนูช่วย

735 1406735 นาย นวพัฒน์ กล่อมดี

736 1406736 นาย โชฎก วนิชยาโกศล

737 1406737 นางสาว ทิพานันท์ พูลเกิด

738 1406738 นางสาว จุฬาลักษณ์ แซ่ต้ัน

739 1406739 นาย หลักทรัพย์ ปัญญาชื่น

740 1406740 นางสาว กัญญาภัทร อุลูโคตร

741 1406741 นาย ณัฐวัตร ก๋งแก้ว

742 1406742 นางสาว โสรยา เสาธง

743 1406743 นางสาว ชุติกาญจน์ ยูงมณีรัตน์

744 1406744 นางสาว ชุติกาญจน์ ประชุม

745 1406745 นางสาว จุฬารัตน์ แถบทอง 

746 1406746 นาย ปิยะ จงจิต

747 1406747 นางสาว สุวลี หิรัณย์ภิญโญภาศ

748 1406748 นาย วริศ เตจะสุภา

749 1406749 นาย ณัฐ ธีระวัฒน์
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750 1406750 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ อ่ าเทศ

751 1406751 นางสาว อินทิพร วรรณวุธ

752 1406752 นางสาว รัชนก พิกุลศรี

753 1406753 นาย ศรัณย์ สีด า

754 1406754 นางสาว ดลยา ลาดหนองขุ่น

755 1406755 นาย ธงชัย ค าเกิด

756 1406756 นาย ศิวนาท นันตา

757 1406757 นางสาว แพรพลอย จิตอารีย์

758 1406758 นางสาว ศศิกัญชณาพร ณ์น่าน

759 1406759 นาง นภัสสรณ์ หารพละ

760 1406760 นางสาว เกศษรินย์ หินตะ

761 1406761 นางสาว ฮาสนีด๊ะ เพ็ชร์รัตน์

762 1406762 นางสาว ณัชชา บัวนาค

763 1406763 นางสาว เสาวลักษณ์ สุดมาตร

764 1406764 นาย ปัณณวิชญ์ พิริญาวณิชย์

765 1406765 นาย ภัทรชัย ขาวพันธ์ุ

766 1406766 นาย ณัฐวุฒิ จิตรเจริญ

767 1406767 นางสาว กุสุมา ไพเราะ

768 1406768 นาย วัฒนา ค าลา

769 1406769 นาย สมรส ก้งทอง

770 1406770 นางสาว พิมพ์ลภัส บุญชู

771 1406771 นาย อ าพล เสรีรัตน์วิภาชัย

772 1406772 นางสาว กชกร สโมสร

773 1406773 นางสาว มัญชุภาภรณ์ โคตรสาร

774 1406774 นางสาว ภัสสร อาราเม

775 1406775 นางสาว ชลฎา แสงอินทร์

776 1406776 นางสาว นฤมล เป้าบ้านเซ่า

777 1406777 นาย อัทธ์ นวลนิ่ม

778 1406778 นาย พัฒน์พงศ์ วงษ์สังข์
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779 1406779 นางสาว ชลดา สุขศรี

780 1406780 นางสาว เจตสุดา ชาญศร

781 1406781 นางสาว ปวริศา นานาวัน

782 1406782 นางสาว ผกามาศ โคจรานนท์

783 1406783 นางสาว ณัฐพร มูลคร

784 1406784 นาย พงศกร  เรืองปราชญ์ 

785 1406785 นางสาว สมลักษณ์ พิมโซ

786 1406786 นางสาว ปิยะรัตน์ ไทยตระกูลพาณิช

787 1406787 นาย รัมภีร์ พรคง

788 1406788 นางสาว วรางคนา จวงส าโรง

789 1406789 นางสาว สมิตา โพธ์ิศรี

790 1406790 นาย สิทธิพันธ์ เจริญสวัสด์ิ

791 1406791 นางสาว นัฏฐินี ศรีสุข

792 1406792 นางสาว จิรารัตน์ ตรงดี

793 1406793 นางสาว ณัตชกร ศรีรักษาพล

794 1406794 นางสาว ปพิชญา ผาหลัก

795 1406795 นางสาว พัชราภรณ์ หมั่นเรียน

796 1406796 นาย เจษฎา เขียวแก้ว

797 1406797 นาย ไชยยศ พิมพ์เสริฐ

798 1406798 นาย สมหมาย พรหมวิเศษ

799 1406799 นางสาว ลัดดาวัลย์ หินแยง

800 1406800 นางสาว พัชราภรณ์ ผือโย

801 1406801 นางสาว มยุรา เหล่าเจริญ

802 1406802 นางสาว วิรัญญา พุม่หอม

803 1406803 นาย อนันตชัย กาหา

804 1406804 นางสาว อนุธิดา นามวงษ์

805 1406805 นาย ปรานต์ ฤทธิรณ

806 1406806 นาย ศราวุฒิ เสาะสุวรรณ

807 1406807 นางสาว สิริญาดา สิมสีแก้ว
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808 1406808 นาย พิยุทธ จะรึกรัมย์

809 1406809 นาย ภัคภาคิน์อินทชาติ ภัคภาคิน์อินทชาติ

810 1406810 นางสาว ทรงอัปสร เกือยรัมย์

811 1406811 นางสาว กชพร อินทชาติ

812 1406812 นาย วัชระ ผลผาสุข

813 1406813 นางสาว เมธาวี ล าน้อย

814 1406814 นาง แสงจันทร์ แว่วบุตร

815 1406815 นาย ขวัญชัย โนนน้อย

816 1406816 นาย ธีระ ทะก๋า

817 1406817 นางสาว โสมสิริ มะหัส

818 1406818 นางสาว โชติกา ทองเอี่ยม

819 1406819 นางสาว อุทุมพร ธูปสุวรรณ

820 1406820 นางสาว เจนจิรา ขันตา

821 1406821 นางสาว สุจิราพร ไหมจันทึก

822 1406822 นางสาว จิตจุฑา สุนทรธรรม

823 1406823 นาย ณฤทธ์ิ รัศมีเจริญ

824 1406824 นางสาว โยธกา โพธ์ิทอง

825 1406825 นางสาว ประภาพร สายตา

826 1406826 นางสาว จันทิรา แก้วมีศรี

827 1406827 นางสาว พัชชา กาญจนปาน

828 1406828 นางสาว ภัชรวรรณ ข าสาคร

829 1406829 นาย อภิสิทธ์ิ ป้อมอาษา

830 1406830 นางสาว สุพนิดา พิมพ์สะอาด

831 1406831 นาง ศรุดา สังข์สุวรรณ

832 1406832 นาย นพวิทย์ แก้ววงษา

833 1406833 นางสาว กนกกร เขียวจันทร์

834 1406834 นาย ธนากร ทองจรัส

835 1406835 นาย จิระพัฒน์ ฤทธ์ิเจริญ

836 1406836 นางสาว นฤมล ประทุมวงค์
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837 1406837 นางสาว จิตรดา จันโยธา

838 1406838 นางสาว พิชยา เกศแก้ว

839 1406839 นางสาว โชติกา ทองประเสริฐสุข

840 1406840 นางสาว ปริญญาภร อินทมาตย์

841 1406841 นางสาว ลดารัตน์ แดนดงเมือง

842 1406842 นางสาว เกษราวรรณ เสาเวียง

843 1406843 นาย อ าพล บุญพินิช

844 1406844 นางสาว วรานุช พวงศรี

845 1406845 นางสาว วนาพร ค าบุศย์

846 1406846 นางสาว เบ็ญจวรรณ ฤทธ์ิลือชัย

847 1406847 นาย สัญญา พันธ์ุแตง

848 1406848 นาย มนชิต วาสะสิริ

849 1406849 นางสาว รพีพรรณ มาเห็ม

850 1406850 นาย ปรัชญ์ญาวิชญ์ ถีอาสนา

851 1406851 นางสาว นันทนา บันตะบอน

852 1406852 นางสาว สุกัญญา แสงทอง

853 1406853 นางสาว ปรียานุช อุปลกะลิน

854 1406854 นาย กฤติพงศ์ ค าซ่ือตรง

855 1406855 สิบเอก ณพชร ศักขิณาดี

856 1406856 นางสาว ปนิตา คงคา

857 1406857 นางสาว นภสร สุขจันทร์

858 1406858 นาง ชนิตา ศรีประดิษฐ์

859 1406859 นางสาว จิดาภา เจนวัฒนกุล

860 1406860 นางสาว รัถญากร อมาตยกุล

861 1406861 นาง จอมขวัญ จันโทสถ

862 1406862 นางสาว โชติรส ใยสุ่น

863 1406863 นางสาว กัลยรัตน์ บุญเพ็ญ

864 1406864 นางสาว จันทิมา ยศสมบัติ

865 1406865 นางสาว จิตราภรณ์ เอิบบุญ
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866 1406866 นางสาว ทับทิม ย้ิมกล่ า

867 1406867 นางสาว จิราวรรณ สังวร

868 1406868 นางสาว ซอลีฮะ ยูโซะ

869 1406869 นางสาว นูรีตา วาแต

870 1406870 นาย ศรัณย์ชีพ ศรีสังข์

871 1406871 นางสาว มณีนุช มนตรีหาญ

872 1406872 นางสาว นันท์ชญาน์ ธรรมโรจน์

873 1406873 นาย เลิศรัตน์ เนินทอง

874 1406874 นางสาว สมฤทัย สุขสมโภชน์

875 1406875 นางสาว พัชยา พัชยา

876 1406876 นางสาว จารุวรรณ สุภาผล

877 1406877 นางสาว เสาวนีย์ ท่าสาคร

878 1406878 นาย นราชัย ทิศทองค า

879 1406879 ว่าทีร้่อยตรี ศิริพันธ์ พูลสมบัติ

880 1406880 นางสาว ธนพรรณ ทิบุญ

881 1406881 นางสาว จิตรลดา ไชยมณี

882 1406882 นางสาว รชพร ปฏิบัติ

883 1406883 นาย วิษณุ ใจดี

884 1406884 นาย ฉัตรชัย ยาเคน

885 1406885 นางสาว ชนิตา คล้ าสี

886 1406886 นาย ณัฐกิตต์ิ ทองค าดี

887 1406887 นาย ธนสาร รักษี

888 1406888 นาย ธีระชัย แย้มพรายดี
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1 1407001 นางสาว กานต์ธิดา คงเจริญ

2 1407002 นาย สานิต วงปิน่

3 1407003 นาย กฤษฎา บุญสถิตย์

4 1407004 นาย ชานนท์ ลามค า

5 1407005 นางสาว จุฑารัตน์ พรพุทธศรี

6 1407006 นาย วิชย์ ทองสีนาค

7 1407007 นางสาว ชลดา ภูจอมพลอย

8 1407008 นาย อภิชัย ดีประสิทธ์ิ

9 1407009 นางสาว นภัสนันท์ ธนะโรจน์วศิน

10 1407010 นางสาว อรุชา เสมาพรหม

11 1407011 นาย พศุตม์ ณ์ล าปาง

12 1407012 นางสาว จุฑารัตน์ วงศา

13 1407013 นาย วชิรชัย แสงขุรัง

14 1407014 นาย อภิวัฒน์ ชาลี

15 1407015 นางสาว ญาดาวรรณ คงเสน่ห์

16 1407016 นางสาว กันตา แก้วเกตศรี

17 1407017 นางสาว ปิยกุล กิจจาไกร

18 1407018 นางสาว นนทิยา ชื่นจิตร

19 1407019 นางสาว สุธิมา เกื้อรัตน์

20 1407020 นางสาว นันทนา วรหาญ

21 1407021 นาย ชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

22 1407022 นาย ศิวัช จันทรโชติ

23 1407023 นาง ณัฐกร พรมแตง

24 1407024 นาย เธียรสิทธ์ิ เดชคง

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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25 1407025 นาย วิคุณัยกิ์ วิเศษสุข

26 1407026 นางสาว นพวรรณ จงเจริญ

27 1407027 นางสาว ภาสินี อ่ ารอด

28 1407028 นาง นฤมล สิงห์โนนตาด

29 1407029 นาย พลกฤต ขวัญมณี

30 1407030 นาย วาสนา พลรพ

31 1407031 นางสาว จินดาหรา วิเท่ห์

32 1407032 นางสาว แพรพลอย พันธ์ุค า

33 1407033 นางสาว พุทธมาศ กิจอรรถ

34 1407034 นาย ธีริศรา นกยูง

35 1407035 นางสาว อิสนีย์ ค่ายทอง

36 1407036 นาย นพฤทธ์ิ บุญนรานันท์

37 1407037 นางสาว กัญญารัตน์ นกแย้ม

38 1407038 นางสาว อรยา อดิศัยสัมพันธ์

39 1407039 นาย สหภาพ ล้ิมสมณะกุล

40 1407040 นางสาว พจี พรตระกูลพิพัฒน์

41 1407041 นาย ธัญทัต พลสูงเนิน

42 1407042 นางสาว ปาณิสรา รักษาภักดี

43 1407043 นางสาว นิตยา เพ็ชรดี

44 1407044 นาย ชาญชัย พึง่ไร่ทอง

45 1407045 นางสาว ศุภสินีนิษฐ์ ทองรุจิโรจน์

46 1407046 นาย ธัพญสรณ์ กองแก้ว

47 1407047 นางสาว วัลย์ลิยา มุ่งการงาน

48 1407048 นางสาว นุสรา บัวบาน

49 1407049 นางสาว วาสินี นวลทอง

50 1407050 นางสาว สุชญา ควรระงับ

51 1407051 นาย อิสรพงษ์ บุญประเสริฐ

52 1407052 นางสาว ปัตย์วฬา นิตยากุล

53 1407053 นางสาว ธนัชชา ทินโสม
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54 1407054 นางสาว กิตต์ิรวี ธนะรัตน์นิธิกุล

55 1407055 นางสาว ชณมาต รุ่งแจ้ง

56 1407056 นางสาว สนิตา ต้ังประเสริฐ

57 1407057 นาง ตวงรัก กาญจนนุกูล

58 1407058 นางสาว ศศิมาภรณ์ อยู่สุขี

59 1407059 นางสาว นราภรณ์ เคนสันเทียะ

60 1407060 นาย อดิศร บัวตูม

61 1407061 นางสาว ธิติมา ทรัพย์มาก

62 1407062 นางสาว วิภารัตน์ ศิริสุทธา

63 1407063 นางสาว สุนิษา เสียงใหญ่

64 1407064 นาย อารียนันท์ วาแวนิ

65 1407065 นางสาว สัณห์สิรี ภุมรา

66 1407066 นางสาว พนิตา มีเสน

67 1407067 นางสาว เขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน์

68 1407068 นางสาว ศิลป์ศุภา จ าปาเงิน

69 1407069 นางสาว หม่อนไหม รุณชิต

70 1407070 นาย บุญชัย จารุอ าพรพรรณ

71 1407071 นางสาว วีรนัส อามระดิษ

72 1407072 นาย วิรงค์ หนูเกื้อ

73 1407073 นางสาว เกศรินทร์ ธรรมนุส

74 1407074 นางสาว ปวริศา อภิโชคชัยเดช

75 1407075 นาย เมฆนิทร์ ลาภทวี

76 1407076 นางสาว ลภัสรดา อวนศรี

77 1407077 นางสาว อภิญญา มากแสง

78 1407078 นางสาว ณญา จาดฮามรด

79 1407079 นาย จีระวัฒน์ ปุน่ตะคุ

80 1407080 นางสาว ดารินทร์ รจนา

81 1407081 นาย นายวรรณชัย ชารี

82 1407082 นางสาว ปาริฉัตร หินเมืองเก่า
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83 1407083 นาย บัญชา ปิน่ทอง

84 1407084 นางสาว พรปวีณ์ ราชชมภู

85 1407085 นาย สิปปภาส บุญรักษา

86 1407086 นางสาว ปรินดา มั่นอ่วม

87 1407087 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย์

88 1407088 นาย อัยยนันท์ ศิรวุฒินานนท์

89 1407089 นาง ธัญญภรณ์ ด้วงเงิน

90 1407090 นางสาว ปานดารินทร์ พงเพชร

91 1407091 นางสาว จิตรปิติ ฐิติมนตรี

92 1407092 นาย พงศธร ใจมาค า

93 1407093 นางสาว ลิตา ละเอียด

94 1407094 นางสาว คนึงนิตย์ สังข์น้อย

95 1407095 นางสาว ณัฐวรา พุม่เรือง

96 1407096 นาย กษิตฤน น้อยเรือง

97 1407097 นางสาว จันทัปปภา พันธนียะ

98 1407098 นางสาว เครือฟ้า ปวงขันค า

99 1407099 นาย กิตติชาญ มากศรี

100 1407100 นางสาว ณัฏฐิกา จงไกรจักร

101 1407101 นางสาว ลออรัตน์ จันทสาร

102 1407102 นางสาว พิมพ์ยาดา เกล้ียงจิตร

103 1407103 นาย ไตรทศ ทองค า

104 1407104 นาย ณัฐวุฒิ วงค์สุภา

105 1407105 นางสาว อักษร รักสกุล

106 1407106 นางสาว สุพัตรา ทับทองดี

107 1407107 นาย บุญญฤทธ์ิ ศรีทองอุ่น

108 1407108 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร

109 1407109 นางสาว มนทกานต์ ศิริประพันธ์กุล

110 1407110 นางสาว ศิวาพร คงมีทรัพย์

111 1407111 นาย ปียพัธ กรรโมปกรณ์
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112 1407112 นาย ฉัตรชัย อินทันแก้ว

113 1407113 นาย เจษฎา ประทุมวัน

114 1407114 นางสาว วสุนันท์ จุลกะ

115 1407115 นาย นพรัตน์ สังขประเสริฐ

116 1407116 นางสาว ชลธิชา กันยะ

117 1407117 นางสาว ณัฐชยา บวรศักด์ิสิริกุล

118 1407118 นางสาว วิชุดา รัตนพันธ์ุ

119 1407119 นางสาว พิมพ์ลภัส ฉิมมัจฉา

120 1407120 นางสาว สวรส จันทะปัด

121 1407121 นางสาว วันทนีย์ เพ็งแจ่ม

122 1407122 นางสาว รุจี ดอกไม้หอม

123 1407123 นางสาว สุดาพร สิงห์ทอง

124 1407124 นางสาว พิชญา คชาชีวะ

125 1407125 นางสาว ชลธิชา เพชรเกตุ

126 1407126 นางสาว กอบทอง รัตนแสง

127 1407127 นางสาว สุวรรณา โนนทนวงษ์

128 1407128 นางสาว เนรัญชรา เมืองกลาง

129 1407129 นาย ภัทรานนท์ กล่ินหอม

130 1407130 นางสาว พรทิพย์ เผชิญมหาโยธิน

131 1407131 นาย ชลกานต์ พวงแก้ว

132 1407132 นาย นายชัชพล สังข์ทอง

133 1407133 นางสาว สายรุ้ง ปิน่ตา

134 1407134 นางสาว ปภาวดี ยะแสง

135 1407135 นาย อนิรุจน์ ย่ิงผล

136 1407136 นางสาว จรรจิรา ก าลังมาก

137 1407137 นาย อัครพร สรรพคุณ

138 1407138 นาย เรืองศักด์ิ สมพงษ์

139 1407139 นาย ไพฑูรย์ จูสิงห์

140 1407140 นางสาว สุลาวัลย์ จิระเกียรติกุล
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141 1407141 นางสาว นันทฉัตร อักษรศักด์ิ

142 1407142 นางสาว จงภร มหาดเล็ก

143 1407143 นางสาว สัณฐิยา บุษปฤกษ์

144 1407144 นางสาว ภษิมา ภูษิเจริญกร

145 1407145 นาย ชานินทร์ ย่ิงคงดี

146 1407146 นางสาว จุฑามาศ วิชิตบุตร

147 1407147 นาย นพพงศ์ จุลกนิษฐ

148 1407148 นางสาว รสสุคนธ์ ปานดี

149 1407149 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์

150 1407150 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่กือ

151 1407151 นางสาว ฉัตรทิพย์ ปรางทิพย์

152 1407152 นาย ธีรภัทร ปัญญาสัย

153 1407153 นางสาว ชลธิชา อินชู

154 1407154 นาย อรุณสุข หนูโมระ

155 1407155 นาย อภิชาติ แดงดี

156 1407156 นางสาว สุนิสา พรายอินทร์

157 1407157 นางสาว ธนิยา ค าหอมกุล

158 1407158 นาย กฤตภณ ชูใจ

159 1407159 นางสาว อัจฉรา แก้วบัวดี

160 1407160 นางสาว ศตพร ฤกษ์พิชัย

161 1407161 นาย นพรัตน์ สุดตะมา

162 1407162 นางสาว ทิชากร ฟัน่คุ้ม
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 1408001 นางสาว นภัสสรช์ ขวัญทอง

2 1408002 นาย ภารณ ศรีอนันต์ไพบูลย์

3 1408003 นางสาว ลักษณารีย์ อรชร

4 1408004 นางสาว ธนัชชนม์ ศรีรักษ์

5 1408005 นางสาว อ าภาพรรณ์ ลอยงาม

6 1408006 นางสาว ชณัฏทิพพ์ สารากรบริรักษ์

7 1408007 นาย ทิตต์วรงค์ พูลศรี

8 1408008 นาย อภิชาติ นามคง

9 1408009 นาย พงศ์ณรินทร์ ฉ ่าเฉียวกุล

10 1408010 นางสาว ณิชชา รัชตวรโชติ

11 1408011 นางสาว พรกมล สุกแก้ว

12 1408012 นางสาว บงกชกร โทเกาะ

13 1408013 นางสาว นิยม ห่อค า

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภำยใน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สทบ.ส่วนกลำง

ช่ือ - นำมสกุล
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