
ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0501001 นางสาว ศิริขวัญ ปัญญาสิม

2 0501002 นางสาว ปัทมา โตมร

3 0501003 นาง ณพิชญา ใบงาม

4 0501004 นาย รุ่งโรจน์ ใจเสรี

5 0501005 นางสาว สุณีรัตน์ แสงบุดดา

6 0501006 นางสาว ปวีณา ค าแหงพล

7 0501007 นางสาว ชนิษฐา แย้มสาลี

8 0501008 นางสาว มลิวัลย์ โทรัด

9 0501009 นางสาว สกุลทิพย์ ศิริบูรณ์

10 0501010 นางสาว จารุวรรณ แดงวิชัย

11 0501011 นางสาว ภัทรธิญา แก้วดอนหัน

12 0501012 นางสาว ชาลินี บุบผา

13 0501013 นางสาว ศุจีภรณ์ ชาญอนันต์วงศา

14 0501014 นางสาว นิสา โยธานันต์

15 0501015 นางสาว อินธิวร บ ารุงบุญ

16 0501016 นางสาว สุนันทา พรมสวัสด์ิ

17 0501017 ว่าที ่ร.ต.หญิง นงนุช สมภาร

18 0501018 นางสาว อาทิตยา บุปผาเดช

19 0501019 นางสาว ธันยพร กระพีสั้ตย์

20 0501020 นางสาว จิราภรณ์ ทองมูล

21 0501021 นางสาว ดวงฤทัย ขวัญงาม

22 0501022 นางสาว จันทร์เพ็ญ คูนาดี

23 0501023 นางสาว ปวีณา จิตบุตร

24 0501024 นางสาว กมลวรรณ ดอนเมือง

25 0501025 นางสาว สุจิตรา ดรุณพันธ์

26 0501026 นางสาว ศิริวรรณ ไถวฤทธิ์

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 5 (จังหวัดขอนแก่น)

ชื่อ - นำมสกุล
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0501027 นางสาว ปิยธิดา ชามุล

28 0501028 นางสาว ศิรินันท์ แฝงกลาง

29 0501029 นางสาว ประภากร บรรจง

30 0501030 นาย สง่า ภูพาดทอง

31 0501031 นาง กล่ินละมัย สิทธิศักด์ิ

32 0501032 นางสาว วีรญา บุญทัพ

33 0501033 นางสาว ปานรดา เจริญขามป้อม

34 0501034 นางสาว มัทนา สารเมืองโฮม มัทนา สารเมืองโฮม

35 0501035 นาย ธนกร นันทกิติชัย

36 0501036 นางสาว คณิตา โขขุณี

37 0501037 นาง กรรณิกา มะอาจเลิศ

38 0501038 นางสาว นิลาวรรณ พลขันธ์

39 0501039 นางสาว นิตยา ศิริเกตุ

40 0501040 นางสาว จันทร์สุดา ลีรัตน์

41 0501041 นางสาว ชุติมา ศิริมงคล

42 0501042 นางสาว นาถตยา ทวีทรัพย์

43 0501043 นางสาว อัญชิตา ค าเบ้า

44 0501044 นางสาว จิราพร ทองมี

45 0501045 นางสาว กมลพร แก้วทอง

46 0501046 นาย อรรณพ อันโนนจารย์

47 0501047 นางสาว นัจนันท์ อุปนันท์

48 0501048 นางสาว อรพรรณ สมบัติมล

49 0501049 นาย กิตติศักด์ิ บุญบ ารุง

50 0501050 นางสาว ธราภรณ์ พลเสนา

51 0501051 นางสาว รมิดา ฐานะ

52 0501052 นางสาว เบญจมาศ แสงสุรินทร์

53 0501053 นางสาว ณฐิตา ขันเล็ก
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0503001 นาย ศักด์ิระพี นามศรีอุ่น

2 0503002 นางสาว กัลยกร แก้วสังข์

3 0503003 นางสาว ธัญลักษณ์ จักรนารายณ์

4 0503004 นางสาว จาวภา ศิริการ

5 0503005 นาย ปรีดา ลือโสภา

6 0503006 นางสาว เสาวณิต ขรณีย์

7 0503007 นาย กิตติพงษ์ ลานขามป้อม

8 0503008 นาย ท านุรัฐ ทองเชื้อ

9 0503009 นาง กฤติจิรา สุวรรณบล

10 0503010 นางสาว อภิญญา ถินทะสิทธิ์

11 0503011 นางสาว ชนินทร์ กล่ินหอม

12 0503012 นางสาว ณิชาภัทร พฤฒิสาร

13 0503013 นาง ณัฏฐพร เสรีพงศ์

14 0503014 นางสาว เขมิสรา เขิมขันธ์

15 0503015 นางสาว นันทพร วิทยาจักษุ์

16 0503016 นาย บดินทร์ ดอนไพร

17 0503017 นาย ภัทรดนัย เครือแวงมล

18 0503018 นางสาว รัญชนา เครือเทียน

19 0503019 นางสาว เพียงอัปสรณ์ สุทธิสา

20 0503020 นาย ณัฐิพงษ์ พัชพลรักษ์

21 0503021 นางสาว วันวิสาข์ กุลสีดา

22 0503022 นางสาว สุภาวดี สีทอง

23 0503023 นางสาว จุติภรณ์ หมื่นกันยา

24 0503024 นางสาว สิรภัทร พงษ์พันธ์

25 0503025 นางสาว ธันยพร พรมแพง

26 0503026 นาย อธิวัฒน์ แสนบุตร

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

ชื่อ - นำมสกุล

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 5 (จังหวัดขอนแก่น)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0503027 นาย อาณัติ ภูกองไชย

28 0503028 นาย วราวุธ มณีแผลง

29 0503029 นาย สามารถ สามารขึ้น

30 0503030 นางสาว พราวนภัส แพทย์เจริญ

31 0503031 นาย ธีรวัฒน์ เดชโชติ

32 0503032 นาย นิตินนท์ มนต์วิเศษ

33 0503033 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยศ

34 0503034 นาย ปัณณทัต ปิติกุลวรภัทร

35 0503035 นางสาว จันจิรา ศรีดรราช

36 0503036 นางสาว รัตติกุล หยวกวิง้

37 0503037 นางสาว วิกานดา รัตนะวิศ

38 0503038 นาย ปัญจะศิลป์ ดาวะดึง

39 0503039 นางสาว วริษฐา จอมพิมาย

40 0503040 นางสาว กนกพร ฤทธิธรรม

41 0503041 นาย คณิศร แก้วก่ า

42 0503042 นางสาว พุทธวดี ทองนอก

43 0503043 นางสาว ผกาสินี บัวคง

44 0503044 นางสาว อรวรรณ พ่อชมภู

45 0503045 นางสาว ณ พสุ เพชรสม

46 0503046 นาย อุดมทรัพย์ อุทัยวัฒน์

47 0503047 นาย กรพิชญ์ ติยาภักด์ิ

48 0503048 นางสาว รภาวี โม้ลา

49 0503049 นางสาว สุพัตรา เลนชัยสงค์

50 0503050 นาย ปริญญา ดวงทอง

51 0503051 นางสาว สีชวาลวิศิษฏ์ พรมแก้ว

52 0503052 นางสาว ศศิยากรณ์ ทับศรี

53 0503053 นางสาว นงนุช วิชัย

54 0503054 นางสาว นิตยา นามศรี

55 0503055 นางสาว นางสาววรางคณา ศรีเจริญ

56 0503056 นาง สุพรรณี เวียงสิมา
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

57 0503057 นางสาว สุวลี ทูลเพิม่

58 0503058 นาย วัฒนชัย ขวาล าธาร

59 0503059 นางสาว สันศนีย์ ธรรมเกษร

60 0503060 นางสาว นิลุบล ตาอุดม

61 0503061 นางสาว นาถยา ด้วงเคน

62 0503062 นางสาว สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง

63 0503063 นาย เทพศักด์ิ หงษ์หา

64 0503064 นางสาว หทัยรัตน์ วงษ์อ านวย

65 0503065 นางสาว รพีพร แสงมณี

66 0503066 นางสาว สุพิชญา ภาวะโคตร

67 0503067 นาย กฤษณะ ยอดทุม

68 0503068 นางสาว นวมินทร์ พลเดช

69 0503069 นางสาว จริญา เกิดโภคา

70 0503070 นางสาว ชุติภา ภูประวัน

71 0503071 นางสาว ศิริพร นามคันที

72 0503072 นาย พลกฤต อุดมครบ

73 0503073 นางสาว สิริรัตน์ ร่ืนเสือ

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 5 หนา้ 5/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0504001 นางสาว จันทกานต์ รักษาบุญ

2 0504002 นางสาว สิริกร เสติ

3 0504003 นาย มานพ โฉมทรัพย์เย็น

4 0504004 นางสาว มณทกานต์ หีบแก้ว

5 0504005 นางสาว สไบพลู คุ้มบัว

6 0504006 นาย ณัฐพงศ์ แดนวงล้อม

7 0504007 นางสาว จินตนา มูลสาร

8 0504008 นางสาว ฐิติรัตน์ สุดเฉลียว

9 0504009 นางสาว สุธีรา ศรีชัย

10 0504010 นางสาว ดารินทร์ สุขบรรเทิง

11 0504011 นางสาว พิชชาภา โชติเชวงกุล

12 0504012 นางสาว ณัฐนันท์ จอมค าสิงห์

13 0504013 นางสาว ศิริพร บุญทศ

14 0504014 นางสาว ธิตินันท์ พานทอง

15 0504015 นาย บุญภัช แก้วมงคล

16 0504016 นาย ปรัตถกร วิลาศรี

17 0504017 นาย ธิติวุฒิ กรุงเกตุ

18 0504018 นางสาว ปนิดา จันบัวลา

19 0504019 นางสาว วริษฐา สุวรรณศิริกุล

20 0504020 นาย จักรพงษ์ เพชรแก้ว

21 0504021 นางสาว ธัญวัฒน์ จันทร์เทศ

22 0504022 นาย กวิน ธีรเจริญปัญญา

23 0504023 นางสาว พิชชาพร ศรีอ่อน

24 0504024 นางสาว กมลรัตน์ อิฐรัตน์

25 0504025 นางสาว สโรชา สีสุวัน

26 0504026 นาย ภควัต เชาวรัตน์

ชื่อ - นำมสกุล

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิตกิร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 5 (จังหวัดขอนแก่น)

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0504027 นางสาว ปวีณา วงศ์พันธ์

28 0504028 นาย โสภณัฐ รัตนโกเศศ

29 0504029 นางสาว ส าเนียง ทานะเวช

30 0504030 นาย วีรชัย ภาชนะวรรณ

31 0504031 นางสาว วรัชยา วงศ์บา

32 0504032 นางสาว ศิริภัทรา ตุระซอง ตุระซอง

33 0504033 นางสาว อาริสา ปานมณี

34 0504034 นาง จิตติภรณ์ บินดิโตวา

35 0504035 นางสาว หทัยชนก ปรีทรัพย์

36 0504036 นาย ฐกฤต รวมจิต

37 0504037 นางสาว สุพิชชา เสิกภูเขียว

38 0504038 นาย รัฐพงศ์ ติดเมิง

39 0504039 นาย สุธากร สิโนรักษ์

40 0504040 นาย สิรณัฐ เจตเขตกรรณ์

41 0504041 นาย สหรัฐ ศิริเมล์

42 0504042 นาย ปฐพี วงศ์สมศรี

43 0504043 นาย พงษ์ธวัช นนทะบุตร

44 0504044 นาย ภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล

45 0504045 นาย อภิชน ยาวะระ

46 0504046 นางสาว ชุติมณฑน์ แสงซ้าย

47 0504047 นางสาว วาสิฏฐี ศรีเมืองทอง

48 0504048 นางสาว ปาลิกา สว่างพฤกษ์

49 0504049 นางสาว ชญานิน พิมพ์ศรี

50 0504050 นาย ชาญณรงค์ โพธิจักร

51 0504051 นางสาว สุวนันท์ สายสังข์

52 0504052 นางสาว ปรินันท์ ประจิมทิศ

53 0504053 จ่าเอก ธนาวุฒิ แสงใสแก้ว

54 0504054 นางสาว เบญจวรรณ ชินบุตร

55 0504055 นางสาว น่านนภา พันธุเ์สือ

56 0504056 นางสาว วันศุกร์ สรรค์นิกร
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

57 0504057 นาย อานนท์ พึง่แดง

58 0504058 นางสาว ขวัญทิมา พันตาเอก

59 0504059 นาย วงศกร วรสวัสด์ิ

60 0504060 นางสาว สิริวิมล ทินราช

61 0504061 นางสาว จุฬารัตน์ บุตรพุฒ

62 0504062 นางสาว ณัฐฐินันท์ แสนจันทร์

63 0504063 นางสาว นฤมล ต้นนาแพง
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0506001 นางสาว ชุติมา อิ่มกลาง

2 0506002 นาง พันทิวา จันทรกุล

3 0506003 นาย ภัทรพงศ์ เรืองฤทธิ์

4 0506004 นาย ณัฐพล ค าพิมูล

5 0506005 นางสาว สุฑาภรณ์ สัสดีไกรสร

6 0506006 นางสาว ชลลดา จันทนะ

7 0506007 นาย ศิริชัย มะธุเสน

8 0506008 นางสาว ธัญชนก นารี

9 0506009 นาย วัชรพงษ์ บุตรวงค์

10 0506010 นาย อภิสิทธิ์ พิรุณสุนทร

11 0506011 นางสาว ศรีเรียม หรสิทธิ์

12 0506012 นางสาว ศิริรัตน์ หนูแก้ว

13 0506013 นางสาว ธารินี ผงบุญตา

14 0506014 นางสาว ศิรินทิพย์ ปัตโสม

15 0506015 ส.ต.ต. วิษณุวัฒน์ หาจันทร์ศรี

16 0506016 นางสาว นงลักษณ์ เพ็งประภา

17 0506017 นาย วัฒนา พงษ์กล้า

18 0506018 นางสาว พัชรินทร์ จรบุรมย์

19 0506019 นางสาว ชดา ศรีสุพัฒน์

20 0506020 นางสาว อรสุดา มาซา

21 0506021 นางสาว มุธิตา คูณขอนยาง

22 0506022 นางสาว พัชราพร มิเถาวัลย์

23 0506023 นางสาว ราศี พิมพ์สวัสด์ิ

24 0506024 นางสาว สุปราณี สิทธิด่าง

25 0506025 นางสาว ปิยรรณ แสงทอง

26 0506026 นางสาว ปาริชาติ ขอมเดช

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

ชื่อ - นำมสกุล

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัตกิำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 5 (จังหวัดขอนแก่น)

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 9/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0506027 นาย วชิรา ปานพรม

28 0506028 นางสาว ปัทมาพร สอนอ้น

29 0506029 นาย อานนท์ ภักดีเหลา

30 0506030 นางสาว นันทวัน วิถีเทพ

31 0506031 นาย ธีระพล หินเมืองเก่า

32 0506032 นางสาว ลภัสรดา พลค ามาก

33 0506033 นาย รังสรรค์ พรมสุข

34 0506034 นางสาว ใบหยก ชูโชติรส

35 0506035 นาย กชภูมิ จงกลรัตน์

36 0506036 นาย ประสิทธิ์ โมด า

37 0506037 นางสาว อรพิณ ศิริหลวง

38 0506038 นางสาว อาภัสรา สุริยะภา

39 0506039 นางสาว อรธิวา ธรรมยา

40 0506040 นางสาว กมลลญา โพธิเ์รือน

41 0506041 นางสาว สิริกัลยา ยศเขมสุขสันต์

42 0506042 นาง ภาวิณีย์ ตรีพรม

43 0506043 นาย โสภณ ชัยบัวรินทร์

44 0506044 นาย ธิติวุฒิ สมประสงค์

45 0506045 นางสาว กัญจนณัฏฐ์ จะโนรัตน์

46 0506046 นางสาว ญาธิดา พรมพันใจ

47 0506047 นาย ทศพล ฉัตรพูนกุล

48 0506048 นางสาว รุจิรา นามไพร

49 0506049 นางสาว จารุวรรณ พรหมสวัสด์ิ

50 0506050 นาย เอกบุรุษ บุตทาวิเศษ

51 0506051 นาย ภูริญ เชื้อทอง

52 0506052 นาย ธนากร คชราช

53 0506053 นาย นิธิกร วีระวัฒน์โสภณ

54 0506054 นางสาว พัชรินทร์ สาขา

55 0506055 นางสาว เจนจิรา กฤษณะกาฬ

56 0506056 นางสาว อทัยกาญ เพียขันธ์

57 0506057 นางสาว อุไรวรรณ ชาญณรงค์

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 10/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

58 0506058 นางสาว มนัสวี สุขภิบาล

59 0506059 นางสาว พัชราภรณ์ ยุพิน

60 0506060 นางสาว ชารีรัตน์ มูลมาตย์

61 0506061 นางสาว ชนนิกานต์ ไชยสิทธิ์

62 0506062 นาย อธิวัฒน์ เยาวกูล

63 0506063 นาย ศรายุทธ สุริยนต์

64 0506064 นาย ธนวัฒน์ บุญศิริธนโชควรกุล

65 0506065 นาย ฤทธิชัย อุดม

66 0506066 นาย อัศวิน บุญชัย

67 0506067 พระมหา พีรพัฒฑ์ เพลินลาภ

68 0506068 นางสาว พิศมัย สุธงษา

69 0506069 นาง ณัฐณิญา นนท์สระเกต

70 0506070 นางสาว มุฐิตา พินิจมนตรี

71 0506071 นาย วัชรพงศ์ สีดาน้อย

72 0506072 นางสาว กฤษณา ศรีษะนาราช

73 0506073 นางสาว ธนัฎฐา ไชยเทพ

74 0506074 นางสาว สุพาวิณี เทียบยันต์

75 0506075 นาย บูรณ์พิภพ กว้างขวาง

76 0506076 นางสาว มยุรี แสงสิงห์

77 0506077 นาง วิจิตรา ภิรมย์ไกรภักด์ิ

78 0506078 นาย ประวัติ พุฒหล้า

79 0506079 นาย บุญชัย ศรีชมภู

80 0506080 นางสาว วริศรา ทองค า

81 0506081 นาง จิดาภา โม้ลี

82 0506082 นาย สมพร เพียจันทร์

83 0506083 นาย สุเทพ โคตรทา

84 0506084 นาย ศักดิธัช เทพวงศ์

85 0506085 นาย ปฏิภาณ บุตริน

86 0506086 นาย เศรษฐศิริ ศรีสุวอ

87 0506087 นาย ภาสกร มังคละคีรี

88 0506088 นางสาว ปาริชาติ ราชสีเมือง

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 11/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

89 0506089 นางสาว สิริญญา เพชรทอง

90 0506090 นาย ปิยะฉัตร ทวิวิญ

91 0506091 นางสาว อรุณี แปยาว

92 0506092 นางสาว ณัฐทิตา กุมารสิทธิ์

93 0506093 นางสาว มัลลิกา พิทักษ์ประทาน

94 0506094 นางสาว ปิน่เพชร สินธิป์ระสงค์

95 0506095 นางสาว เจนจิรา เพียจันทร์

96 0506096 นาย ไพโรจน์ แปลมนตรีกุล

97 0506097 นางสาว มัลลิกา นามวงค์ชัย

98 0506098 นาย วันพิชิต แก้วพวง

99 0506099 นาย รีนวัฒน์ สีขาว

100 0506100 นาย พงศกร ศรีงาม

101 0506101 นาย สุรชาติ กางเกตุ

102 0506102 นางสาว ทิพาธรณ์ นัสดา

103 0506103 นาย กิติศักด์ิ ปีมะนาว

104 0506104 นางสาว สุพัตรา บาเยร์

105 0506105 นาย ธนากร ช านาญ

106 0506106 นาย ปฏิภาณ ประทุมวัน

107 0506107 นางสาว ชลธิชา อันหนองกุง

108 0506108 นางสาว เทอดพร สุโพธิ์

109 0506109 นางสาว พิชญากร สุดใจ

110 0506110 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิพาภร ชูรัก

111 0506111 นางสาว ธนาภรณ์ ดวงจันทร์

112 0506112 นาย ภานุพล คชอาจ

113 0506113 นาย ภาสกร พิมพ์เตย

114 0506114 นางสาว สุภาพร วงษ์ลคร

115 0506115 นางสาว เบญจมาศ สีหานาม

116 0506116 นางสาว เมจิตรา มาตย์แท่น

117 0506117 นาย ปติมากร หมั่นตระกูล

118 0506118 นางสาว ธารทิพย์ โคตรนาวัง

119 0506119 นางสาว สายรุ่ง เพชรน้อย

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 12/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

120 0506120 นางสาว จุฬาลักษณ์ นามปัญญา

121 0506121 นางสาว สุกัญญา ปานพูล

122 0506122 นางสาว รุ่งอรุณ จังพล

123 0506123 นางสาว ศิริประภา ทะกอง

124 0506124 นาย อลงกรณ์ วิชัยกุล

125 0506125 นางสาว กุลวดี ศิริโนนรัง

126 0506126 นางสาว นฤกมล ภูมิภาค

127 0506127 นาย ศภวัฒน์ ค ายา

128 0506128 นาย เกริกชัย ถิ่นวาสนา

129 0506129 ว่าทีร้่อยตรี ภูวดล ไชยศรี

130 0506130 นางสาว เสาวณีย์ หลุนตู้

131 0506131 นางสาว สุดารินทร์ ใจซ่ือ

132 0506132 นางสาว ภัทราภรณ์ ค าน้ าเทีย่ง

133 0506133 นาง กนกรัตน์ สอนเพ็ชร์

134 0506134 นาย วีระศักด์ิ เบ้าสมศรี

135 0506135 นาย ปวรุตม์ จะตุรัง

136 0506136 นาย ศัตยา อัครพัฒน์

137 0506137 นางสาว ธัญลักษณ์ คล้ายสงคราม

138 0506138 นาง อัญชริตา อินโสม

139 0506139 นาย สยุมภู แก้วใส

140 0506140 นาย สรายุทธ เจตบุตร

141 0506141 นางสาว วรพิชชา อินทร์แผลง

142 0506142 นาย ศิรเมศร์ กันภัย

143 0506143 นางสาว พิมลพรรณ จะเชนรัมย์

144 0506144 นางสาว สกาวเดือน ปาละวงศ์

145 0506145 นาย รัฐภูมิ วรสินธุ์

146 0506146 นางสาว เวณิกา แพงเพ็ง

147 0506147 นาย แสงอนันชัย ยาสกุล

148 0506148 นางสาว ปิยะณี ดอนอ่อนสี

149 0506149 นางสาว ลักขณา วงเทพา

150 0506150 นาย ทินกร สังฆะชาย

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 13/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

151 0506151 นาง สุดารัตน์ แปะทา

152 0506152 นาย นายพัชระ สุดทีป

153 0506153 นาง อนัญญา ราชวงค์

154 0506154 นางสาว ธัญญรัตน์ ด่านซ้าย

155 0506155 นางสาว เพ็ญศิริ ฝาชัยภูมิ

156 0506156 นางสาว อรทัย ศรัทธาคลัง

157 0506157 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยพิศ

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 5 หนา้ 14/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0509001 นาย ประยงค์ พรมมา

2 0509002 นางสาว ยุพิน ดาด้วง

3 0509003 นาง อารีย์ ด้วงพันนา

4 0509004 นาง ผานิตย์ ปรือปรัก

5 0509005 นางสาว ศิริพร ขันทะวัตร์

6 0509006 นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมสุองค์

7 0509007 นางสาว จรรยศรรร สนิทชน

8 0509008 นาย อมรเทพ ตันลา

9 0509009 นางสาว รุ่งนภา ภูส่งสี

10 0509010 นาย นัฐวุธ วงศ์เครือศร

11 0509011 นางสาว กนกวรรณ พัดทะอ าพัน

12 0509012 นางสาว สิรินันท์ พร้ิงเพราะ

13 0509013 นางสาว พิมพ์ชนก มะเสน

14 0509014 นางสาว วันวิสา ลานุ้ย

15 0509015 นาย พงศกร สุมงคล

16 0509016 นาง เรณู เกษมราษฎร์

17 0509017 นางสาว ณิชชารีย์ คุ้มโพธิน์้อย

18 0509018 นาย ประเสริฐภพ สิทธิลี์

19 0509019 นางสาว ชนากานต์ ดาวเรือง

20 0509020 นางสาว พิชชาภา อุปัชฌาย์ศรี

21 0509021 นางสาว สุนารี ก่อศิลป์

22 0509022 นางสาว ปาริชาติ ไพลด า

23 0509023 นางสาว ชุติพร จ าปาบุญ

24 0509024 นาย วีระวัฒน์ ส านักวังชัย

25 0509025 นางสาว สุทธาทิพย์ วังคีรี

26 0509026 นางสาว พัสดาภรณ์ มีดี

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิสำขำ 5 (จังหวัดขอนแก่น)

พนักงานบรหิารงานท่ัวไป สทบ.สาขา 5 หนา้ 15/19



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0509027 นางสาว สุประภา ปัทถาพงษ์

28 0509028 นางสาว ธินิดา สายชัยภูมิ

29 0509029 นางสาว อ้อมจันทร์ พันธ์เมือง

30 0509030 นางสาว อุมาพร แก้วบ้านเหล่า

31 0509031 นางสาว สุชาดา ดีกลาง

32 0509032 นาย ปรัชญา อภัย

33 0509033 นาง วิภาพร ค ามุงคุณ

34 0509034 นางสาว กนกวรรณ จันทะเรือง

35 0509035 นางสาว พัชนีย์ พุฒธรรม

36 0509036 นางสาว พัชริยา ยิ้มสงบ

37 0509037 นางสาว จิราพรรณ สนทอง

38 0509038 นางสาว ลลิตา ปุราถาเน

39 0509039 นางสาว อภิญญา แก้วหานาม

40 0509040 นางสาว สุธนา กวนเวียงจันทร์

41 0509041 นาย โสภณ จาดศรี

42 0509042 นางสาว พิจิตรา อุ่นนันกาศ

43 0509043 นางสาว ขวัญชนก เอี่ยมศิริ

44 0509044 นางสาว สุดารัตน์ ไชยยายงค์

45 0509045 นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพ์อุบล

46 0509046 นางสาว กัณฐมณี ช านาญพล

47 0509047 นางสาว กนกรัตน์ ทองเหลา

48 0509048 นางสาว ปาริชาติ ร่มเกษร์

49 0509049 นางสาว อนุธิดา ท่าผา

50 0509050 นาย มฤคินทร์ ทะวงษา

51 0509051 นางสาว เกตุแก้ว อัศวภูมิ

52 0509052 นาย กฤาณากร โนนทนวงษ์

53 0509053 นาย พีรยุทธ ทองระย้า

54 0509054 นางสาว อรนุช สุระสังข์

55 0509055 นางสาว จันทรา แดนพนารัตน์

56 0509056 นางสาว นิลปัทม์ สุขรมย์
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57 0509057 นางสาว สุพาพร พิมพาแต่ง

58 0509058 นางสาว บุษกร เดชสงค์

59 0509059 นาง ฉันทนา วานิช

60 0509060 นางสาว ปิยพร มิยะวงศ์

61 0509061 นาย ภาณุพงษ์ ทรงยินดี

62 0509062 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็งยิ้ม

63 0509063 นาย เจตดิลก อาญารัตน์

64 0509064 นาย คัมภีร์ วงษ์หาแก้ว

65 0509065 นาง ละอองดาว สระประทุม

66 0509066 นางสาว ทัศนีย์ จ าปาทอง

67 0509067 นางสาว จรีพร อินทร์นอก

68 0509068 นาย สมพงษ์ ขันโยธา

69 0509069 นางสาว ปิยนุช โคตรศรีเมือง

70 0509070 นางสาว จารุวรรณ นกเอี้ยง

71 0509071 นาย เขตตะวัน ทัพช้าย

72 0509072 นางสาว กัลยณัฏฐ์ ทองค าพันธ์

73 0509073 นางสาว สิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์

74 0509074 นาย ภาณุ โนนแก้ว

75 0509075 นาย อนุพงษ์ เดชบุรัมย์

76 0509076 นาย ธนวัฒน์ เมฆวัน

77 0509077 นางสาว ณัฐนันท์ น้อยสุข

78 0509078 นางสาว สุรีพร กลุจันทร์เพ้ง

79 0509079 นางสาว พัชรินทร์ จ านงค์นิตย์

80 0509080 นางสาว นิสาชล เชื้อวังค า

81 0509081 นางสาว ชนาภา ค าอ้น

82 0509082 นาย เอกตนัย วงสะอาด

83 0509083 นางสาว ภคนันท์ วรรณจันทร์

84 0509084 นางสาว ณิชากานต์ จันทร์วงศ์

85 0509085 นางสาว จิราพรรณ ขาลอยู่

86 0509086 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีพิรุณพวงศ์
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87 0509087 นาย วรชิต แวงชิน

88 0509088 นางสาว สุภาวดี อภิวงษ์

89 0509089 นาย ทินกร ญาณสิทธิ์

90 0509090 นางสาว อังศุมาลิน ธงวิชัย

91 0509091 นาย นายทศพล นามบุญลือ

92 0509092 นางสาว ศิรินาฎ ค าขวา

93 0509093 นางสาว ธนาภรณ์ สุนทรชัย

94 0509094 นางสาว สุกัญญา สาริวงค์

95 0509095 นาย ณัฐพงษ์ วทโยธา

96 0509096 นางสาว ศิริธร เพชรล้ า

97 0509097 นาย ณัฐชนนท์ กองแก้ว

98 0509098 นางสาว มนัสวี ภูริพันธุภ์ิญโญ

99 0509099 นางสาว สุภาพร หาสุข

100 0509100 นาย กิตติศักด์ิ ลีมี

101 0509101 นางสาว วรินทร์ทิพย์ พลขันธ์

102 0509102 นาย พิชญ์พงศ์ ไชยลาภ

103 0509103 นางสาว หทัยทิพย์ ดีเจริญ

104 0509104 นางสาว อรอุมา รอบรู้

105 0509105 นางสาว ศิวภา เหล็กจาน

106 0509106 นาย บุญเหลือ สุระพล

107 0509107 นางสาว อรยา เติมทรัพย์

108 0509108 นางสาว ปรารถนา ชัยนิคม

109 0509109 นาย รัชชานนท์ วิชัยศร

110 0509110 นาย พีรพัทธ์ อาศิรวัจน์

111 0509111 นางสาว อรทัย ถุงเกตุแก้ว

112 0509112 นางสาว ศจีรัตน์ พรศรีระ

113 0509113 นางสาว วัลวิภา อ่อนราษฎร์

114 0509114 นาย ณัฐพงศ์ ศรีเศษ

115 0509115 นางสาว พัณณ์ชิตา เศรษฐวงษ์กุล

116 0509116 นาย ณัฐภัทร ไพรศรี
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117 0509117 นาย วรเชษฐ์ พาพินิจ

118 0509118 นางสาว พิชญา เจริญสัตย์

119 0509119 นางสาว บุญณัชชาศิริ เสนากลาง

120 0509120 นางสาว สกาวรัตน์ สีจันเหนือ

121 0509121 นางสาว สุชญา สมุทคีรี

122 0509122 นางสาว วิชุดา บุญแก้ว
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