
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0101001 นางสาว อัญชลีพร วันใจ

2 0101002 นาย กิตติทัต พรมจันทร์

3 0101003 นางสาว ภาวิณี เจริญวงษ์

4 0101004 นางสาว มณฑกานต์ วะนารักษ์

5 0101005 นางสาว จิราภรณ์ ศิริ

6 0101006 นางสาว พรทิวา วรรณเรือง

7 0101007 นางสาว ธาดารัตน์ สมวรรณ

8 0101008 นางสาว นฤมล สอนดี

9 0101009 นางสาว สุภาวดี ทิพสม

10 0101010 นางสาว ปยิะนชุ ดวงจวน

11 0101011 นางสาว ศิริพร เราจาง

12 0101012 นางสาว วิระยา ขัดสงคราม

13 0101013 นางสาว รัชดาพร ปนัผสม

14 0101014 นางสาว ศรีสว่าง ศรีจิรวิทยากุล

15 0101015 นางสาว ศุจินธรา ชายตระกูล

16 0101016 นางสาว เด่นนภา อินตาพรม

17 0101017 นางสาว พิมพ์ประภา สิงหแ์ก้ว

18 0101018 นางสาว นนัท์วารัตน์ หมืน่จันทร์

19 0101019 นางสาว พชรมน พรชนนัธรกฤต

20 0101020 นางสาว ชาคริยา แก้วทิพย์

21 0101021 นางสาว อาภัสรา ค าภิโล

22 0101022 นางสาว ศุภัชญา มณีธร

23 0101023 นางสาว ปาริฉัตร ด้วงบา้นยาง

24 0101024 นางสาว ทิวาภรณ์ ปญัญา

25 0101025 นาย เอกชัย เนยีมพรมลี

26 0101026 นาง รัตนา ชัยวิชิต

27 0101027 นางสาว สายทอง หยกรุ่งธนานนท์

28 0101028 นางสาว กัญญารัตน์ จันค า

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

29 0101029 นาย อัยการ จันต๊ะ

30 0101030 นางสาว สุขุมาล อยู่เจริญกิจ

31 0101031 นางสาว เจนจิรา ค าบดุษิ

32 0101032 นางสาว ศุภลักษณ์ เสวิกา

33 0101033 นางสาว อรพรรณ ร้องหาญแก้ว

34 0101034 นางสาว วันเพ็ญ เเสงใหม่

35 0101035 นางสาว ศุภรดา พุ่มสลิด

36 0101036 นางสาว ปยิวดี สีแสง

37 0101037 นางสาว ศิรินทิพย์ เครืออินตา

38 0101038 นางสาว ณัฐวดี ไชยมงคล

39 0101039 นางสาว กาญจนา กันทะวัง

40 0101040 นางสาว ลลิตา ตาวิยะ

41 0101041 นางสาว กรจิรา ตาค า

42 0101042 นางสาว สุทธิกานต์ ทองวาส

43 0101043 นางสาว ขวัญชนก บญุตัน

44 0101044 นาย เทพขจร ไชยสิทธ์ิสร้อย

45 0101045 นางสาว เนตรทราย ตรีพุฒ

46 0101046 นางสาว ณัฐวรา ศรีวิชัย

47 0101047 นางสาว วริษฐา อินรีย์

48 0101048 นางสาว รุ่งนภา สัมมาปฏิบติั

49 0101049 นางสาว ศุภานนั ปนิตานา

50 0101050 นางสาว สิริรัญญา ปนิกันทา

51 0101051 นางสาว รุ่งนภา โมราลาย

52 0101052 นางสาว มินตรา ไทยก าธร

53 0101053 นางสาว ศิริพร ทารศร

54 0101054 นาง เปรมฤดี ธนญัชัย

55 0101055 นางสาว นติยา ชอบชัยชนะ

56 0101056 นางสาว หทัยชนก ค าสนทิ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0102001 นาย อุดม เขียวสา

2 0102002 นางสาว ทักษพร ค านาค

3 0102003 นางสาว ชญาภรณ์ ใจกอบกู้

4 0102004 นางสาว ชนดิดา ขันเพชร

5 0102005 นางสาว ลีลาวัต จากัน

6 0102006 นางสาว กัลย์สุดา กาวิโรจน์

7 0102007 นาย อัครพงษ์ แปงค าใส

8 0102008 นางสาว ศรีตระกูล บญุสูง

9 0102009 นาย กฤษณัฐ เกี๋ยงหนนุ

10 0102010 นาย ภูริวัจน์ ศรีม่วง

11 0102011 นาย รุ่งโรจน์ ต๋ันดี

12 0102012 นาย จักรี สินธูรัตนะ

13 0102013 นางสาว ศิริพร วงศ์ดวง

14 0102014 นางสาว วิยะดา สุทธิศักด์ิ

15 0102015 นางสาว มัณฑนา บวับตุร

16 0102016 นางสาว ยุพาพร คีรีรังสี

17 0102017 นาย อนกุูล บญุมา

18 0102018 นางสาว ปิน่เกล้า ภูดีทิพย์

19 0102019 นางสาว มันสลี ฟองสมุทร

20 0102020 นางสาว อนนัตยา พิลึก

21 0102021 นาย กัมพล โฮ้งจิก

22 0102022 นาย ดนสุรณ์ จีรวัฒนากร

23 0102023 นาย อรรถโชติ ปญัโญภาศ

24 0102024 นางสาว พิชญาภัค สุทธวงค์

25 0102025 นาย กู้เกียรติ ทิพย์จักร์

26 0102026 นางสาว สร้อยนภา กันทะวงค์

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนพัฒนำกองทุนหมูบ้่ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

27 0102027 นางสาว อภิญญา กิติแก้ว

28 0102028 นางสาว กุลธิดา เผ่ากันทะ

29 0102029 นางสาว อัญชลี ดวงอุปะ

30 0102030 นาง นนัทิยา ชนะเดช

31 0102031 นาย ลิขิต ชนะเดช

32 0102032 นาย นพรัตน์ แสงสว่าง

33 0102033 นางสาว ชนนกิานต์ คุมา

34 0102034 นาง มณีรัตน์ แสงภักด์ิ

35 0102035 นางสาว อนชุสรา สังขาว

36 0102036 นางสาว ณัฐวรินทร์ เกษตรสินธ์ุ

37 0102037 นางสาว อมรรัตน์ ค าคุณเมือง

38 0102038 นางสาว หนึง่ฤทัย ปลูกเพาะ

39 0102039 นางสาว ฐิตาพร สุทธนะ

40 0102040 นางสาว วนดิา เขื่อนปญัญา

41 0102041 นางสาว พรรณยุพา กองโกย

42 0102042 นางสาว เมธาวี แสงทอง

43 0102043 นางสาว ชิดชนก ตระกูลทิพย์

44 0102044 นางสาว ณัฐพร แสงทอง

45 0102045 นางสาว เบญจวรรณ คงปวน

46 0102046 นางสาว ณัฏฐนนัท์ ภู่หนู

47 0102047 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ น  าช า

48 0102048 นางสาว บษุยมาส เจริญใจ

49 0102049 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีอ าพร

50 0102050 นางสาว ณปภัช ต๊ะพันธ์วงษ์

51 0102051 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ

52 0102052 นาย ธาวิน ภัทรรุ่งอรุณ

53 0102053 นางสาว อ้อมใจ วิวัฒนาวิไล

54 0102054 นางสาว วรินทร สุรินทร์วงค์

55 0102055 นางสาว ดารุณี มะโนสด

56 0102056 นางสาว กรรณิกา วงศ์ทิพย์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

57 0102057 นางสาว จีระนนัท์ แคว้งใจ

58 0102058 นางสาว พรรณราย วงศ์ค ามา

59 0102059 นางสาว พิไลลักษณ์ โตอ่วม

60 0102060 นางสาว จิราภรณ์ วงค์มูล

61 0102061 นาย กิติพงค์ มะโนหาญ

62 0102062 นาย ธนภัทร มาไกล

63 0102063 นางสาว สุภาวดี ขัติยะ

64 0102064 นางสาว จินดารัตน์ สุกใส

65 0102065 นางสาว กมลธิกานต์ ไชยชนะ

66 0102066 นางสาว ปองร าไพ ใจเรือน

67 0102067 นาย อนชุิต เมืองค า

68 0102068 นาย พิชญ์ ศาตพงศ์ศักด์ิ

69 0102069 นาย สุรศักด์ิ สุรินทร์

70 0102070 นางสาว ธัญญลักษณ์ สวนกูล

71 0102071 นางสาว ศศิธร ศรีเคล่ือม

72 0102072 นางสาว เนตรนภา เชื อค าลือ

73 0102073 นางสาว ชฎาภรณ์ จาเรือน

74 0102074 นางสาว กาญจนา ปรัชญาบตุร

75 0102075 นาย ยุทธนา บญุธิมาศ

76 0102076 นางสาว ปณุยนชุ นลิชนภิรณ์

77 0102077 นาย วิเคณฑ์ นนัต๊ะเสน

78 0102078 นางสาว อโณทัย ใชยศรี

79 0102079 นาย ธันพงค์ เศรษฐจิตร

80 0102080 นางสาว เบญจรัตน์ สีเทียน

81 0102081 นางสาว ศตพร ม่วงลาด

82 0102082 นางสาว รัตติกาล ใจมา

83 0102083 นางสาว ศิรภัสสร มารอด

84 0102084 นางสาว อริสา สืบค าแก้ว

85 0102085 นาย ธีรพงษ์ จูแวน

86 0102086 นางสาว จินตนา ค าตู้อ้อ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

87 0102087 นางสาว วิรันตรี แก้วจิตร

88 0102088 นางสาว พรรณิภา ตุ้ยเกี๋ยง

89 0102089 นางสาว กรรณิการ์ สายแปง

90 0102090 นาย พงศ์สิริ สิริจ าเริญผล

91 0102091 นางสาว อรุณี ลักษิตานนท์

92 0102092 นางสาว คนงึนจิ ไชยยา

93 0102093 นางสาว ณิชาพร จันกง

94 0102094 นางสาว ธนดิา ณ นา่น

95 0102095 นาย ธวัชชัย พงค์เพชร

96 0102096 นางสาว ปยีานชุ พงษ์ปวน

97 0102097 นาย วีรวัฒน์ พูนทักษิณ

98 0102098 นางสาว อภิชญา ทวีภัทรกุล

99 0102099 นางสาว วันดา สีใส

100 0102100 นาย ฤทธ์ิเกียรติ กาวิชัย

101 0102101 นาย กิติศักด์ิ วงค์ชัย

102 0102102 นางสาว เหมยฟ้า จูเปาะ

103 0102103 นาย อิทธิพล ผลอาหาร

104 0102104 นางสาว สุนติรา ศรีแดง

105 0102105 นางสาว ศศิกาญจน์ จิตตวะนา

106 0102106 นางสาว กัลยรัตน์ รอดสการ

107 0102107 นางสาว พิชภา จันทร์บตุร

108 0102108 นางสาว สุวิมล ตระการฤทธ์ิ

109 0102109 นาย ศิระกัลป์ ดอกไม้

110 0102110 นาย อมเรศ หาญเทวี

111 0102111 นางสาว ศุภกานต์ จิรเบญจรัตน์

112 0102112 นาย คาวี ธิมาชัย

113 0102113 นางสาว สุมิตรา มีงาม

114 0102114 นางสาว พิจิตรา ค าภิระ

115 0102115 นางสาว ฉัตรนภา รุ่งขยัน

116 0102116 ว่าที่ ร.ต. หญิง พรพิมล แก้วผล
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117 0102117 นางสาว สิริบงกช ธรรมริตร์

118 0102118 นาย ธนา มานาสวัสด์ิ

119 0102119 นางสาว ทิตภา วงสวัสด์ิ

120 0102120 นางสาว ศิริพรรณ นนัตาบญุ

121 0102121 นาย คุณัชญ์ กันทาดง

122 0102122 นางสาว ธัณฐภรณ์ ทองเจือฐิติโชติ

123 0102123 นางสาว รัตติญาภรณ์ วงค์เชื อ

124 0102124 นาย สันติสุข ขาวนวล

125 0102125 นางสาว ณัฏฐณิชา ยืนธรรม

126 0102126 นางสาว ริษา รีวรรณ

127 0102127 นางสาว จันทนภิา ค าจันทร์

128 0102128 นางสาว นฐักานต์ เขียวมณี

129 0102129 นางสาว ดารณี วงค์ธานี

130 0102130 นางสาว กัญญาภัค แสงบญุ

131 0102131 นาย วรากร ทาค า

132 0102132 นางสาว ธันยธร ไกลถิ่น

133 0102133 นางสาว ศราวดี อินต๊ะวงศ์

134 0102134 นางสาว ชุตินนัท์ แดงจีน

135 0102135 นางสาว เลิศนภา โพธิิฺเย็น

136 0102136 นางสาว วารีรัตน์ อวดร่าง

137 0102137 นางสาว ศศิรส ศรีนวล

138 0102138 นาย ชัยณรงค์ ต๊ะวงค์ษา

139 0102139 นาง กันย์สิร์ญา บญุแขวง

140 0102140 นางสาว นติิพร มธุพจน์

141 0102141 นาย ณัฐชนน ช านาญอาสา

142 0102142 นางสาว ร าไพพรรณ ชัยบญุเรือง

143 0102143 นาย จักรีพัธ์ พรหมเมือง

144 0102144 นาย ธนาวัฒน์ ไชยศิลป์

145 0102145 นางสาว สุทธิดา ค าพลา

146 0102146 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ยะสา
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147 0102147 นางสาว ปลายทิพย์ แก้ววิจิตต์

148 0102148 นาย จักรกฤษ แก้วค าฟู

149 0102149 นาย ทรงศักด์ิ นตุตานนท์

150 0102150 นางสาว ภัควลัญชญ์ เสนามาตย์

151 0102151 นางสาว วชิรญาณ์ สานใจค า

152 0102152 นางสาว พรรณิดา ยาวิลาศ

153 0102153 นางสาว เบญจมาศ ขอดแก้ว

154 0102154 นางสาว วรัมพร เลิศฟองสมุทร

155 0102155 นางสาว อรณิชชา กล้าจริง

156 0102156 นางสาว ศิริธร ปวงดี

157 0102157 นาย ธนชั กลยนย์ี

158 0102158 นางสาว นภัสกร ปนัตา

159 0102159 นางสาว ปรียาภรณ์ เสนะ

160 0102160 นางสาว ธิดารัตน์ รกไพ

161 0102161 นาย ภควัต หม้อศรีใจ

162 0102162 นาง ปรัศมน ศรีจันทร์

163 0102163 นางสาว ธิดาทิพย์ ปยิวงศ์สิริ

164 0102164 นาย สุริยะ องค์เผ่

165 0102165 นางสาว อรณิชา หลวงทน

166 0102166 นางสาว เจนจิรา แก้ววงศ์วรรณ

167 0102167 นางสาว กมลพร งามสุพรม

168 0102168 นางสาว วานสิา เทียมทัน

169 0102169 นางสาว วันวิสาข์ อินแสง

170 0102170 นาย ปกปอ้ง สายทอง

171 0102171 นางสาว กัญจณ์ชญา สมหวัง

172 0102172 นาย กฤษฎากร สมควร

173 0102173 นางสาว หทัยภัทร ธรรมจักร์

174 0102174 นางสาว จันทนา แสนปนิ

175 0102175 นางสาว พรทิพย์ สิงหแ์ก้ว

176 0102176 นาง จันทร์จิรา บญุมี
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177 0102177 นาย กิตติพงค์ อุ่นนนักาศ

178 0102178 นางสาว กฤษณา กิจรักษ์

179 0102179 นางสาว จิราภรณ์ ใจผาวัง

180 0102180 นางสาว ขวัญหทัย ขวัญส าราญ

181 0102181 นางสาว ปรินดา หวันา

182 0102182 นาย วิบลูย์ ใจรักษ์คีรี

183 0102183 นางสาว ชฎาพร เทียมแก้ว

184 0102184 นางสาว พรรณทิวา ถุงเงิน

185 0102185 นาย เกรียงศักด์ิ เม่นเผือก

186 0102186 นางสาว ระพีพร ศิริคะเณรัตน์

187 0102187 นางสาว กัญญารัตน์ ดาญาใหญ่

188 0102188 นางสาว กรรัตน์ สุวรรณวงศ์

189 0102189 นาย บญุยัง ทองเจริญ

190 0102190 นางสาว กนกพร ทองเสนห่์

191 0102191 นางสาว วชิรญาณ์ ไชยโย

192 0102192 นาย วัศกร หวังสันติธรรม

193 0102193 นางสาว นโิลบล อภิชาติ

194 0102194 นาย ชนาธิป พรมมี

195 0102195 นางสาว วนดิา บา้นเปา้

196 0102196 นางสาว ศิรดา มาตรา

197 0102197 นาย ศุภฤกษ์ เพิ่มธนสาร

198 0102198 นางสาว มะลิวัลย์ เครือแขม

199 0102199 นาย สหรัฐ แก้วยอด

200 0102200 นางสาว ชลิตา เมืองซ้าย

201 0102201 นางสาว ณัฏฐธิฎา โชติโชฎ์นภัทภาคิน

202 0102202 นางสาว นนัทวรรณ บวัหลวง

203 0102203 นางสาว ธนดัดา บญุมา

204 0102204 นางสาว อรอนงค์ วงค์มอย

205 0102205 นาง กมลลักษณ์ กิติ

206 0102206 นางสาว วันเพ็ญ ประกอบแสง
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207 0102207 นางสาว พัชรี ผดาวัลย์

208 0102208 นาง พัทธนนัท์ มาลารัตน์

209 0102209 นาย วิรุณ ขันดี

210 0102210 นาย สมภพ แต้วัฒนาศิริ

211 0102211 นางสาว มธุริน กระแสโสม

212 0102212 นาย ณรงค์เดช เพ็ชรจ ารัส

213 0102213 นาย วัชรพงศ์ มีจันทร์

214 0102214 นางสาว ภรภัทร หงษ์ค า

215 0102215 นางสาว กุลธิดา คงกล่อม

216 0102216 นางสาว ปานสุดา จันค า

217 0102217 นางสาว วิรวรรณ ยิ มพะ

218 0102218 นางสาว อัจฉรา หล้าปอ้

219 0102219 นางสาว อานซีะ หะยีสาและ

220 0102220 นางสาว ณัชชารีย์ รู้ฉลาด

221 0102221 นาย นคุณ บญุสวัสด์ิ

222 0102222 นางสาว ฐิติมา จันทร์หอม

223 0102223 นางสาว พรญาณี ศรีสุพัฒน์

224 0102224 นางสาว ชนนกิานต์ ทองขันนาค

225 0102225 นาย ทัพพสาร เพชรดิน

226 0102226 นางสาว รุ่งรัศมี ปญัญาเมือง

227 0102227 นางสาว ชุลีพร เปน็แผ่น

228 0102228 นาย ถิรพันธ์ ปิน่หย่า

229 0102229 นาย กฤษดา จิโนตัน

230 0102230 นาย เอกราช วิมานตระการ

231 0102231 นาย วรัญญู วงค์อรยสกุล

232 0102232 นางสาว อัญชลี ทุนมาก

233 0102233 นางสาว กุลเกตุ จันทร

234 0102234 นางสาว มนสันนัท์ พึ่งเขียวแหนง่

235 0102235 นาย เกรียงไกร อุ่นอารมย์

236 0102236 นางสาว พฤกษชาติ ภูเรือน
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237 0102237 นางสาว กฤติกา ตาลธิ

238 0102238 นาย วัฒนา นวนนว่ม

239 0102239 นาย อาทร ใจแก้ว

240 0102240 นาย ธนภัทร ต่ าแก้ว

241 0102241 นาย ภาสวิทย์ ศรีไพโรจน์

242 0102242 นางสาว ศารดา อุ่นอินต๊ะ

243 0102243 นางสาว กมลวรรณ พะโพ พะโพ

244 0102244 นางสาว ณัทภ์ณิชาก์ ผลนวพจน์

245 0102245 นาย ทักษกร ปุด๊ทาสี

246 0102246 นางสาว นชิารี วงศ์ษา

247 0102247 ว่าที่ร.ต.หญิง เกศินี หลีธิวงศ์

248 0102248 นาย อภิวัฒน์ อุตมา

249 0102249 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทิพย์ เนตร 

250 0102250 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ

251 0102251 นาย สิทธิกร บตุรตาค า

252 0102252 นาง กัญญาภัค ค าสุเรศ

253 0102253 นาย พีรณัฐ พวงนาค

254 0102254 นางสาว กัญชลิกา วงค์จันตา

255 0102255 นาย อ าพล ข ามิน

256 0102256 นาย ศุภชัย อุปขาว

257 0102257 นางสาว ศิริพร โพธ์ิเนยีร

258 0102258 นาย กนษิฐ์ แก่นจันทร์

259 0102259 นางสาว บญุสิตา เกษมณี

260 0102260 นางสาว พรพรรณ พงษ์พันธ์

261 0102261 นางสาว ภัทธิรา ใจกอบกู้

262 0102262 นาย เกรียงศักด์ิ เครือแก้ว เกรียงศักด์ิ เครือแก้ว

263 0102263 นางสาว พรรคพึง โยพนสัสัก

264 0102264 นางสาว พิชามญชุ์ อินปัน๋

265 0102265 นางสาว นภากาญจน์ กันทะ

266 0102266 นาย ศุภกฤต ยานะ ศุภกฤต ยานะ
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267 0102267 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร

268 0102268 นางสาว ขวัญฤดี  บ ารุ งนา

269 0102269 นาย พีระกานต์ ยอดปญัญา

270 0102270 นาย เฉลิมศักด์ิ อินทจักร์

271 0102271 นางสาว รัตนาวลี เทียมยศ

272 0102272 นางสาว ณัฐชนก มณีขัติย์

273 0102273 นางสาว หสัญา ทวิพัฒน์

274 0102274 นาย จตุกร ยะอนนัต์

275 0102275 นางสาว อักษรทิพย์ นามเจิง

276 0102276 นางสาว อัมพิกา จิณะเสน

277 0102277 นางสาว ศิริกมล ค าตุ้ย

278 0102278 นาย วรกานต์ เปง็เขียว

279 0102279 นางสาว วันทนย์ี สัญญาสัมพันธ์

280 0102280 นางสาว กานต์ชนก สุขโข

281 0102281 นางสาว พัชรา วาสอนใจ

282 0102282 นางสาว เทวินตา รัศมีแจ่ม

283 0102283 นางสาว อมรศรี ไฝเอ้ย

284 0102284 นางสาว สุนสิา จันทร

285 0102285 นางสาว นรีนชุ พรมเพ็ชร

286 0102286 นางสาว อัจจิมา เมืองฉิม

287 0102287 นางสาว จุฑารัตน์ หนย่ีู

288 0102288 นางสาว จีราพรรณ จุฬาลักษณ์นาถ

289 0102289 นางสาว ปยิะดา อุประ

290 0102290 นางสาว สุทธิดา ตั งตรง

291 0102291 นางสาว อรวรรณ วัชรานนท์

292 0102292 นาย อภิสิทธ์ิ อินตา

293 0102293 นางสาว ธัญพร ทองรักษ์

294 0102294 นาย ธนวัฒน์ กันทะถ  า

295 0102295 นางสาว จิราภรณ์ นวลหงษ์

296 0102296 นางสาว รัชฎาภรณ์ นลิทิตย์
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297 0102297 นาย ภูมิรพีภัทร ยุ้งทอง

298 0102298 นาง จริยา พิกุลทอง

299 0102299 นาย ศุภฤกษ์ ภัยราช

300 0102300 นางสาว บวับชูา โพธ์ิกัน

301 0102301 นาย พิชัย สุวัฒนะ

302 0102302 นาย กัญจนช์นน นามวงษา

303 0102303 นางสาว มณฑารัตน์ ชูระหมาน

304 0102304 นางสาว ศิริพร ปราชัย

305 0102305 นาง ณัฐกฤตา ปญัญาไว

306 0102306 นาย ฐิติวัฒน์ ภววัฒนานสุรณ์

307 0102307 นางสาว ดวงทิพย์ สืบค าแก้ว

308 0102308 นางสาว สถิตย์ภรณ์ อุ่นอมรชัย

309 0102309 นางสาว ชุติมน จันทร์สายทอง

310 0102310 นาย สิทธิเขต มากกุญชร

311 0102311 นางสาว ศุภลักษณ์ ชมพลัง

312 0102312 นางสาว ภัทร์สุดา ธรรมอินทร์

313 0102313 นางสาว พิจิตรา ธัญญารักษ์

314 0102314 นางสาว บญุยธิดา ธรรมศิริ

315 0102315 นางสาว นนทพร เปง็จันทร์

316 0102316 นางสาว สิริเพ็ญ เยายะนงั

317 0102317 นางสาว สุทธิราภรณ์ คตด้วง

318 0102318 นางสาว พนทัดา ขัดทุ่งฝาย

319 0102319 นางสาว ชลธิชา ชินสงคราม

320 0102320 นางสาว นนัธิดา รอวงศ์ตะวัน

321 0102321 นางสาว สิริมา หลวงวรรณา

322 0102322 นางสาว อรอุมา ทับโสดา

323 0102323 นางสาว เสาวลักษณ์ จ าปเีรือง

324 0102324 นาย ภูริต เหล่าสืบสกุล

325 0102325 นางสาว เนตรนภา ค าลี

326 0102326 นางสาว โสภา โครงกาบ
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327 0102327 นางสาว ชุติภา พิเชฎ

328 0102328 นางสาว กัณฐิกา แซ่เตียว

329 0102329 นาย เฉลิมศักด์ิ ก๋องหล้า

330 0102330 นางสาว นริศรา วิทยานเุคราะห์

331 0102331 นางสาว วาสนา แซ่ย่าง

332 0102332 นางสาว มรกต สมหวัง

333 0102333 นาย สันสกฤต ตามวงค์

334 0102334 นางสาว จารุวรรณ ร าไพบรรพต

335 0102335 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลออรัตน์ สุขสุแพทย์

336 0102336 นางสาว พนดิา ศรีไสวการะเกด

337 0102337 ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรรัตน์ กุลพินจิมาลา

338 0102338 ว่าที่ ร.ต.หญิง รุจาภา หนตูะพงค์

339 0102339 นางสาว สุธาสินี บางใย

340 0102340 นางสาว บษุยา พรมราช

341 0102341 นางสาว สุวนนัท์ วงค์เตจ๊ะ

342 0102342 นางสาว พรพิมล แก้วขุนทด

343 0102343 นาย ภคนนัท์ ชุมยวง

344 0102344 นางสาว อัชญา มาวิเลิศ

345 0102345 นางสาว เปล่งรัศมี ศรีนรคุตร์

346 0102346 นางสาว วรินทร์ เอี่ยมสอาด

347 0102347 นาย อนพุงศ์ สมปาน

348 0102348 นาย วสันต์ ชมภูพเยาว์

349 0102349 นาย กิตติกานต์ กองยา

350 0102350 นาย เนติพงษ์ ดาวแสง

351 0102351 นางสาว อภิสรา ชัยศิริ

352 0102352 นาย เกรียงไกร วรรณเรือง

353 0102353 นางสาว ปภาภัสสร์ ผิวแดง

354 0102354 นางสาว รุจิรา นติย์กระโทก

355 0102355 นางสาว วิลาวัลย์ อุปรี

356 0102356 นาย ธนากร ฟูเต็มวงศ์
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357 0102357 นางสาว ชนดิา บญุประเสริฐ

358 0102358 นางสาว ปาริฉัตร ดอกแก้ว

359 0102359 ว่าที่ร้อยตรี สุริยพงศ์ รัตนารมย์

360 0102360 นางสาว นทัชนนัท์ ตะริโย

361 0102361 นางสาว ชนดิา พรมจันตา

362 0102362 นางสาว จิรัชยา เพิ่มขึ น

363 0102363 นางสาว อังคณา อุษุยะ

364 0102364 นางสาว พุวาริน อินทร์ปญัญา

365 0102365 นางสาว กชกร ค านนิทะ

366 0102366 นางสาว วิชญาพร มะลิซ้อน

367 0102367 นางสาว พิมพิกา นวนจา

368 0102368 นาย อดิศักด์ิ ผักก่า

369 0102369 นางสาว เกตสุณีย์ แสนค าปนิ

370 0102370 นางสาว กมลวรรณ ลาดปะละ

371 0102371 นางสาว ยุพา มานพ

372 0102372 นางสาว อมรพรรณ ขันทะ

373 0102373 นางสาว สุชาภัสร์ คงทอง

374 0102374 นางสาว พรหมพร แสงแจ่ม

375 0102375 นาย วิทวัส ทาค า

376 0102376 นางสาว ชัญญานชุ ปนัผาง

377 0102377 นางสาว อริศรา ค าปอ้

378 0102378 นางสาว จันทร์จิรา ชัยชมภู

379 0102379 นางสาว ปยิะพร มะลิวัลย์

380 0102380 นางสาว วริษา พรมมา

381 0102381 นางสาว สุพรรณี นราภัย

382 0102382 ว่าที่ร้อยตรี มงคล พิชญเดชา

383 0102383 นางสาว นพวรรณ สุวรรณบ ารุง

384 0102384 นางสาว ณวิษฐา ศรีรักษา

385 0102385 นางสาว อินทิรา ผ้าเหลือง

386 0102386 นางสาว กนกวรรณ สุชัยบญุศิริ
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387 0102387 นางสาว วรรณวิไล ไชยมงคล

388 0102388 นาย ณัฐพงศ์ พวงเรือนแก้ว

389 0102389 นางสาว รัชฌุกร ใจงาม

390 0102390 นางสาว สุพัตรา สุวรรณ

391 0102391 นาย สิวริศร บญุแลน

392 0102392 นาย สุขุมณิชพัฒธ์ อินทนนัท์

393 0102393 นาย ชัยณรงค์ อาจ่า

394 0102394 นาย กิษศ์พัณชัย ภูรินท์พานชิย์

395 0102395 นาย ปยิะพงษ์ งานดี

396 0102396 นาย พชรพงศ์ สังข์แก้ว

397 0102397 นางสาว นจุรี พรมฝ้ัน

398 0102398 นางสาว วิชุดา ทะระมา

399 0102399 นาย สุทิน ใจตรง

400 0102400 นางสาว วิริณ ชัยรัต

401 0102401 นาย จักรกฤษ ศรียาใจ

402 0102402 นางสาว เสาวคนธ์ วันจันทร์

403 0102403 นางสาว อรณิชา บณุยมณี

404 0102404 นาย นธิิวัฒน์ ธารายืนยง

405 0102405 นางสาว จุไรลักษณ์ อะจิมา

406 0102406 นางสาว ชุติมา ปญัญาฟู

407 0102407 นาย อดิศร ใจสิทธ์ิ

408 0102408 นางสาว มนชัญา ใจวงษ์

409 0102409 นาย สุวรรณชัย อินทรสุริยวงศ์

410 0102410 นางสาว อภิรดา เสียงล  า

411 0102411 นาย วชิรพงษ์ ปาอ้าย

412 0102412 นางสาว สิริญา สุตาลังกา

413 0102413 นางสาว ชรินญา เสนนนัตา

414 0102414 นาย ชัยอานนัต์ เปง็มณี

415 0102415 นางสาว สุนทราพร เชื อเมืองพาน

416 0102416 นางสาว ศิริพร ปทัทุม
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417 0102417 นางสาว ศุภิสรา ใจบาน

418 0102418 นางสาว มลุลี วงค์วรรณ

419 0102419 นางสาว ปาริชาติ วงศ์ปนัติ

420 0102420 นาย กฤติญา แก้วใหม่

421 0102421 นางสาว ณธกาญจน์ ค าเดชศักด์ิ

422 0102422 นางสาว ดุษฎี เวชกรณ์

423 0102423 นางสาว ขวัญสุดา สุทธิแสน

424 0102424 นางสาว ณัฐริกา ฟังเย็น

425 0102425 นางสาว ธัญกร ด ารงชื่นสกุล

426 0102426 นางสาว วิรัญญา จินา

427 0102427 นาย ยานสุรณ์ กันต๊ะมา

428 0102428 นางสาว จิตรานชุ แสนวงษา

429 0102429 นาย นนทชัย บญุหมืน่

430 0102430 นางสาว เฟื่องฟ้า ถาวิละ

431 0102431 นางสาว เบญจวรรณ บญุเรือง

432 0102432 นาย ชานนฆ์ ศิริหรัิญ

433 0102433 นาย อภิญญา กองปา่น

434 0102434 นางสาว อังคณา แสงประดับ

435 0102435 นางสาว ชมภูนชุ จ าญาติ

436 0102436 นาย อนวัช ฮ่วนสกุล

437 0102437 นางสาว กานต์นภา แสงทอง

438 0102438 นางสาว อมรรัตน์ โพธ์ินอ้ย

439 0102439 นาย อภิสิทธ์ิ เรือนค ามูล

440 0102440 นาง กมลรัตน์ เรือนค ามูล

441 0102441 นางสาว ชุติมณฑน์ สมวันดี

442 0102442 นาย กฤษดา มะกอกค า

443 0102443 นางสาว ทิพย์พวรรณ ทองค า

444 0102444 นางสาว รุ่งนภา ถาค าต๊ิบ

445 0102445 นางสาว สุจินนัท์ รัตนะ

446 0102446 นางสาว จาฏุพัจน์ สบบง
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447 0102447 นางสาว กัลยาณี อินสองใจ

448 0102448 นางสาว รักษ์สุดา สัตยสุนทร

449 0102449 นาย รชต ควรสมาคม

450 0102450 นางสาว ณัฐญา ทิพย์คงคา

451 0102451 นางสาว ขวัญวลี ณะพิชัย

452 0102452 นาย ณัฐพงศ์ ศรีรัตน์

453 0102453 นางสาว วิภาษณีย์ พงศ์หรัิญถาวร

454 0102454 นางสาว พัชยา อุ่นนนักาศ

455 0102455 นางสาว ชลธิชา เสนาวารี

456 0102456 นาย ธีรพัฒน์ อุตมะ

457 0102457 นางสาว ณัชชา ดวงเที่ยง

458 0102458 นางสาว สุชาวลี นนัดี

459 0102459 นาย ปยิะพงษ์ มะโนค า

460 0102460 นาย มนตรี ค าวัง

461 0102461 นางสาว จิรนนัท์ จิตตะคุ

462 0102462 นางสาว ณัฐชา สุทธยาคม

463 0102463 นางสาว กานต์พิชชา ทุนผลงาม

464 0102464 นาง พรณิดา กาปญัญา

465 0102465 นางสาว เมธาวี หาญฤทธ์ิ

466 0102466 นางสาว ศศินนัท์ ทะลา

467 0102467 นางสาว ยลดา ติวรรณะ

468 0102468 นาย นมิมานเหมินทร แสนปญัญาวุฒิทิพย

469 0102469 นาง อัมพร ปนิตานา

470 0102470 นาย ภุชงค์ ปิน่แก้ว

471 0102471 นางสาว ศุจิตาพร จันทร์แสง

472 0102472 นาย อนพุงษ์ เขื่อนเพชร

473 0102473 นางสาว เกษริน อุ่นเมือง

474 0102474 นางสาว มงคลมุณี ธูปเรือง

475 0102475 นางสาว โชติกานต์ ชูทรัพย์

476 0102476 นาย รัฐกานต์ สงวนศักด์ิ
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477 0102477 นาย สุวัชชัย เลิศประเสริฐ

478 0102478 นาย วิทยา พจนเมธานนัท์

479 0102479 นาย วิรัตร มงคลสุภา

480 0102480 นางสาว นริาวัลย์ ไชยวรรณ์

481 0102481 นางสาว อริศรา กัลยาณวุฒิ

482 0102482 นางสาว กิติยา รุ่งระวี

483 0102483 นางสาว เกษราภรณ์ ยอดแบน

484 0102484 นาย ทรรศณรงค์ ปนิะสุ

485 0102485 นาย นายชัยชาญ จันทรตระกูล

486 0102486 นางสาว ชไมพร น าโน

487 0102487 นางสาว สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา

488 0102488 นางสาว เจนจิรา ทามัน

489 0102489 นางสาว สุพัตรา พลเมือง

490 0102490 นางสาว สุภานนัท์ จันทร์ปญัญา

491 0102491 นางสาว พรสุรีย์ พุ่มพิจิตต์

492 0102492 นาย ธนาวุฒิ พุ่มใบศรี

493 0102493 นางสาว จิตตรี มากค า

494 0102494 นางสาว ดวงหทัย พะดู

495 0102495 นาย เฉลิมชัย กันทา

496 0102496 นาย สุมิตร สิริสุข

497 0102497 นางสาว กนกวรรณ จอมเมืองกาศ

498 0102498 นางสาว บรุพร ศรพรหม

499 0102499 นางสาว ตรีนชุ ศรีนวล

500 0102500 นาง ทัชร์สยา ฟองมี

501 0102501 นางสาว นภาพร ค าออน

502 0102502 นางสาว มัญชุพร ฟองมอญ

503 0102503 นาย ไตรรัตน์ แสงศรีจันทร์

504 0102504 นางสาว พนชักร สุภา

505 0102505 นาย กรกฎ ขันบญุ

506 0102506 นาย เนติกร ทาเวียง
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507 0102507 นางสาว พิมพิมล ไชยวรรณ

508 0102508 นางสาว หฤทัย ไชยมะง่ัว

509 0102509 นาย ณัฏฐชัย ประค า

510 0102510 นางสาว ชลธิชา ค าเสาร์

511 0102511 นางสาว ณัฐกฤตา ไชยบญุเรือง

512 0102512 นางสาว เพ็ญพิชชา ไชยมงคล

513 0102513 นางสาว ณปภัช หม่วยนอก

514 0102514 นาย ประจักษ์ ยานะโส

515 0102515 นางสาว กานต์ธิดา สังข์วัฒน์

516 0102516 นางสาว สุรีรัตน์ มีก าไร

517 0102517 นางสาว ทิพวรรณ ตาใจ

518 0102518 นาย วสวัตต์ิ ณ นา่น

519 0102519 นางสาว นติยา กอนแก้ว

520 0102520 นางสาว จิราภรณ์ ต๋ันเต๋

521 0102521 นางสาว ชนญัญา ยามเลย

522 0102522 นาย ปยิณัฏฐ์ มะทะ

523 0102523 นางสาว ลักษณา ลัทธกาญจน์

524 0102524 นางสาว พรอุมา สมบรูณ์ชัย

525 0102525 นาย ณฐกร งามข า

526 0102526 นางสาว เกศสุดา คล้ายสุบรรณ์

527 0102527 นางสาว วลัยลักษณ์ พิทักษ์ภูผาวารี

528 0102528 นางสาว อรพินทร์ เงินดี

529 0102529 นางสาว ศุภนดิา ชื นขจร

530 0102530 นางสาว นฏักานต์ จุ้ยดอนกลอย

531 0102531 นางสาว สุภาพร สิทธิมงคล

532 0102532 นาย รวีศักด์ิ บโิข่

533 0102533 นางสาว จิราภรณ์ ฉัตรเงิน

534 0102534 ส.อ. เสกสรรค์ นนัธิสิงห์

535 0102535 นางสาว ธันยพร หมวกละมัย

536 0102536 นาย อธิวัฒน์ ฝ้ันมงคล
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537 0102537 นางสาว พรพิมล ชิ นแก้ว

538 0102538 นางสาว ณัฐมล จี เพ็ชร

539 0102539 นางสาว จุฑามาศ พรมโสภา

540 0102540 นางสาว วรวลัญชญ์ สิริประกายกุล

541 0102541 นางสาว ขวัญภิรมณ์ ช่วยคง

542 0102542 นาย ทศพร รุจิวัฒนพงศ์

543 0102543 นางสาว คณิสรา ตุทาโน

544 0102544 นางสาว อริญชยา ค าปวง

545 0102545 นางสาว ปทัมา โพธิกลาง

546 0102546 นาย พิทักษ์ เกษมจิตร

547 0102547 นางสาว ฐิติวรดา พรหมมิตร

548 0102548 นางสาว ณัฐภรณ์ สุภา

549 0102549 นางสาว พรทิพา ตาอ้าย

550 0102550 นาย ปรีชา รักษากานน

551 0102551 นางสาว กันต์กนษิฐ์ วรเชษฐบญัชา

552 0102552 นาย เปรม นาเตจ๊ะ

553 0102553 ว่าที่ ร.ต.หญิง เนตรนรา ใจค า

554 0102554 นางสาว ปญุญิสา จันทร์สม

555 0102555 นางสาว กรวิกาณ์ กองฟู

556 0102556 นางสาว ปรารถนา ผุสดี

557 0102557 นาย วัชรา โพธิจินดา

558 0102558 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วโปธา

559 0102559 นาย พุทธิชัย ดวงค า

560 0102560 นางสาว อนธิุดา มูลผึ ง

561 0102561 นางสาว ชญานน์นัท์ บบุผาเดช

562 0102562 นาย ธีระพงษ์ บญุเติม

563 0102563 นางสาว รัชดาพร ปนัค า

564 0102564 นางสาว พัชรพร ศรีกันชัย

565 0102565 นางสาว สวิชญา บญุเสนอ

566 0102566 นาย ภัทรกฤต คล่องการงาน
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567 0102567 นาย ศักด์ิศิลา เวฃกิจ

568 0102568 นาย ภาณุพงศ์ เขื่อนแก้ว

569 0102569 นางสาว ช่อผกา ใจหนกั

570 0102570 นางสาว วิลาวัณย์ เรือนสังข์

571 0102571 นางสาว นภิาภรณ์ จะไป

572 0102572 นางสาว ธัญวรัตน์ มีธรรมะ

573 0102573 นางสาว ญาตาวี อินทรโชติ

574 0102574 นาย ปราโมทย์ แขวงเมฆ

575 0102575 นาย ทนงศักด์ิ สารทอง

576 0102576 นาง ลภัสรดา ยศกรธนสาร

577 0102577 นาย ภาณุวัฒน์ พรมพิงค์

578 0102578 นาย ปยิพงษ์ แก้วอุดร

579 0102579 นางสาว อาภาภรณ์ พรหมพิงค์

580 0102580 นางสาว กัญญาพัชร มูลฐี

581 0102581 นางสาว ศิริรัตน์ ดีแสน

582 0102582 นางสาว สุพรรษา ธูปเหมือน

583 0102583 นางสาว นภาพร สุมลฑา

584 0102584 นางสาว อาภิษดา คุณค า

585 0102585 นางสาว ลักขณา มีงาม

586 0102586 นางสาว ทัศนย์ี เกิดเทวา

587 0102587 นางสาว สุกีรา วามือ

588 0102588 นางสาว นนัทิตา ยาวิละ

589 0102589 นางสาว กรกนก ไชยวงศ์

590 0102590 นางสาว พิชญา ปญัโญนนัท์

591 0102591 นางสาว พรพนติ เงินใส

592 0102592 นาย อ าพล ใต้เงาสน

593 0102593 นางสาว รังรอง ทาบญุเมือง

594 0102594 นาย ธีรวัฒน์ วังวลสินธ์ุ

595 0102595 นางสาว พรธินา ทาเกิด

596 0102596 นางสาว อนสุรา กองค า
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597 0102597 นางสาว ปยิะธิดา สงวน

598 0102598 นางสาว กุลภัทร์ บญุถา

599 0102599 นาย กิตติศักด์ิ สุจริต

600 0102600 นางสาว ณิชาภา แก้วมณี

601 0102601 นาย เอกสิทธ์ิ ใจแก้ว

602 0102602 นาย ธัญเทพ ศรีมูล ศรีมูล

603 0102603 นางสาว ภานมุาศ สุนนัต๊ะ

604 0102604 นาง อุบล จันทร์ขอด

605 0102605 นางสาว ขนษิฐา สลอบแสง

606 0102606 นาย นพิพิชฌน์ สุริยะไชย

607 0102607 นางสาว วณัฐดา ฟูแสง

608 0102608 นาย ไกร ปนัใจ

609 0102609 นางสาว ศริญญา พระอังคาร

610 0102610 นางสาว คณิตตา บตุรมารศรี

611 0102611 นางสาว พรพรรณ พุกพิลา

612 0102612 นางสาว รัชฎาภรณ์ สอนแก้ว

613 0102613 นางสาว ดาริกา จันทร์อ่อน

614 0102614 นาย ธนวิทย์ ตุ่นหนิ ว

615 0102615 นางสาว วรรษสิรี ดีสีใส

616 0102616 นางสาว วันวิสาข์ ประสานวรกิจกุล

617 0102617 นางสาว ณัฐริณีย์ ยาพรม

618 0102618 นาย อดิศัย นจิรมย์

619 0102619 นางสาว เบญจมาศ ศรีพรม

620 0102620 นางสาว พิจิตรา จันทร์ดวง

621 0102621 นาย ณัฐชา ชึรัมย์

622 0102622 นาย ธนาวิทย์ โปธา

623 0102623 นาย ปฏิภาณ จักขุเรือง

624 0102624 นางสาว พรทนา ปนัศิริ

625 0102625 นางสาว จันทร์จิรา วงค์ไทย

626 0102626 นางสาว พินนภา จันทร์ใส
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627 0102627 นาย ปฏิภาณ พื นอินต๊ะศรี

628 0102628 นาย วิทยา แว่นทอง

629 0102629 นางสาว พิชานกิา แปงกล

630 0102630 นาย กฤษดา บตุรจันทร์

631 0102631 นางสาว เมธาวี ศรีปานรอด

632 0102632 ว่าที่ ร.ต.หญิง ประวีณา กันธวัง

633 0102633 นาย จักรกฤษณ์ ภูวังหม้อ

634 0102634 นางสาว บณุยวีร์ โชติชานนท์

635 0102635 นางสาว ภานมุาศ พันธ์ุโพธ์ิ

636 0102636 นางสาว พัชรศรี เพชรโสภณ

637 0102637 นางสาว สุภาพร มาอุ่น

638 0102638 นางสาว พิมพ์นภิา สะดับ

639 0102639 นาย อัฎษกร สายปนิตา

640 0102640 ส.ต. วรรณเดช สะดับ

641 0102641 นาย ศักย์วริษฐ์ บญุศรี

642 0102642 นางสาว อทิตยา ชมภูชนะภัย

643 0102643 นางสาว อัญมณี กังขรนอก

644 0102644 นาย พฤทธ์ สินธุพันธ์ประทุม

645 0102645 นาย อลงกรณ์ ศรีพลแท่น

646 0102646 นาย เจตริน ศรีทินนท์

647 0102647 นาย วีรชิต ราชค า

648 0102648 นาย ภาณุพงศ์ เทพธิดา

649 0102649 นางสาว ธมณภัทร สุขมี

650 0102650 นาง วิชชุดา แก้วหนองยาง

651 0102651 นาง สริตา มณีอภัย

652 0102652 นางสาว นาฎอนงค์ สงหนู

653 0102653 นาย ทศพล บญุรอด

654 0102654 นางสาว ภัทรภรณ์ ภูริทัศนานนัท์

655 0102655 นางสาว ศิรินภา มูลตา

656 0102656 นางสาว ศุภรัสมิ์ แก้วเล็ก
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657 0102657 นางสาว สุนสิา สาริกา

658 0102658 นาย ณัฐพงศ์ ไชยลังกา

659 0102659 นางสาว ปวีณ์นชุ ปวงวงค์ค า

660 0102660 นางสาว วรัญญา ต๊ะวงษ์

661 0102661 นางสาว เจนจิรา สุทธรัตน์

662 0102662 นางสาว ขนษิฐา พันธ์ุทอง

663 0102663 นางสาว วรางคณา โปง่ค า

664 0102664 นางสาว กชพร ชูเจริญ

665 0102665 นางสาว พิมพกานต์ เวียงนาค

666 0102666 นางสาว นนัทิตาภรณ์ สระศรีสม

667 0102667 นางสาว นชุศริน กันทา

668 0102668 นางสาว เจนจิรา เทพรักษา

669 0102669 นางสาว ศิริภักด์ิ ศรีธง

670 0102670 นางสาว ดวงเดือน ฟองเขียว

671 0102671 นางสาว สิรินทร์นชิา เนตรรัตนากรณ์

672 0102672 นางสาว ชัญญานชุ ฉลองชาติ

673 0102673 นาย ปญัญา มาตย์ชาวนา

674 0102674 นางสาว ณัฐธนกมล พรมเสน

675 0102675 นางสาว ชนากานต์ สมบติัใหม่

676 0102676 นางสาว จินตนา ขาวเรือง

677 0102677 นาง บษุบากร พิยะเดช

678 0102678 นาย จะเด็จ ไชยวัง

679 0102679 นางสาว ปริญญารัตน์ เกษมณี

680 0102680 นางสาว เกศกนก เดชผล

681 0102681 นางสาว วัชราภรณ์ กันทะวงค์

682 0102682 นางสาว ณัฐธิดา ตรีธัญญา

683 0102683 นางสาว ชรินดา รางทอง

684 0102684 นางสาว ดวงดาว ฉลองไพรวัลย์

685 0102685 นางสาว กันต์กนษิฐ์ มาฟู

686 0102686 นางสาว เรณุมาศ ทาโปปนิ
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687 0102687 นางสาว มณีรัตน์ ประกิจ

688 0102688 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม

689 0102689 นางสาว ปฏิพร เดชศิริ

690 0102690 นางสาว มธุรินทร์ กล่ินศรี

691 0102691 นาย พงศกร สิงหค์าร

692 0102692 นางสาว กฤติยา สุขจันทร์

693 0102693 นางสาว วีรวรรณ ค าโคตร

694 0102694 นางสาว กรรณิการ์ เทพสิทธ์ิ

695 0102695 นางสาว กรณิกา ใจเขียว

696 0102696 นางสาว ชนาภา ฟองแก้ว

697 0102697 นางสาว จีราภรณ์ รักปญัญา

698 0102698 นางสาว ช่อทิพย์ ชาติช านิ

699 0102699 นางสาว ภาวิตา เปีย่มสุข

700 0102700 นางสาว จารุวรรณ ปกุค า

701 0102701 นางสาว เกตุนภา กึกกอง

702 0102702 นาย ภัทรกร จีไฝ

703 0102703 นางสาว อัมพิกา สมประสงค์

704 0102704 นาย โต ระศรีเรือง

705 0102705 นางสาว สุธีรา ปญัญาวงค์

706 0102706 นางสาว ณัฐนนัท์ จิตรา

707 0102707 นางสาว ศศิธร ต้นสีนนท์

708 0102708 นางสาว จุฬาสินี จันใจ

709 0102709 นาย อานภุาพ ไววาง

710 0102710 นาย ธนญัชัย ชายเกตุ

711 0102711 นางสาว เพ็ญจิรา เทพวงศ์

712 0102712 นางสาว วิชิดา ไพเราะ

713 0102713 นางสาว นทัธมน อ้นกลิ ง

714 0102714 นางสาว รสสุคนธ์ มูลแก้ว

715 0102715 นาย ธีรนนท์ เนตรทิพย์

716 0102716 นางสาว พัชราภรณ์ อินต๊ะวงค์
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717 0102717 นางสาว ชุลีธร ริค้า

718 0102718 นางสาว สรนนัท์ คราพันธ์

719 0102719 นางสาว อรอนงค์ เปง็สม

720 0102720 ว่าที่ร้อยตรี ชัยชนะ หม่องหนกั

721 0102721 นางสาว เบญจวรรณ จองค า

722 0102722 นางสาว นพัชกร แสนใจ

723 0102723 นาย ศุภชัย กินสีี

724 0102724 นางสาว นภัสพร พันธ์ุทอง

725 0102725 นางสาว จินดา จี๋แควะ

726 0102726 นาย วุฒิไกร มัน่ขัน

727 0102727 นางสาว ชนนพร บญุช่วย

728 0102728 นาย พลวัตน์ แสนสุข

729 0102729 นางสาว นริศรา วงษ์เมฆ

730 0102730 นางสาว นภาพร พันตาคม

731 0102731 นางสาว ธนพร สาใจ

732 0102732 นางสาว นตุนลิน โสมะเกิด

733 0102733 นางสาว ปณุญิศา แสนอิ่นค า

734 0102734 นางสาว ภัณทิรา ค าอภิวงศ์

735 0102735 นางสาว สุมัทณา แก้วเขียวเหลือง

736 0102736 นางสาว กนกรัชนนัท์ เทพอุดม

737 0102737 นางสาว อินทิรา พุ่มหมัน

738 0102738 นางสาว พัชรัตน์ ค ากลอน

739 0102739 นางสาว กมลวรรณ กุนะ

740 0102740 นางสาว ศศิธร เนือ่งภิรมย์

741 0102741 นางสาว พิมพ์ลภัส เสาร์แปง

742 0102742 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภควรินทร์ แก้วสีนวน

743 0102743 นางสาว นวภัสร์ เปง็จันทร์

744 0102744 นางสาว ศิรานชุ กันธะวัง

745 0102745 นางสาว มีณมาส แก่นดี

746 0102746 นาย สานวุธ ปนิใจกูล
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747 0102747 นางสาว ณัฐกาญจน์ เขื่อนรอบเขต

748 0102748 นางสาว วัลย์นภัสร์ วรรณศรี

749 0102749 นาย ชานนท์ ใจสุภา

750 0102750 นางสาว ธนชัพร พรมศรี

751 0102751 นางสาว พิมลชญา ก้อนแก้ว
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1 0103001 นางสาว สุทธิพร แสงเทพ

2 0103002 นางสาว ธัญนิฏฐา นะติยา

3 0103003 นาย วิชิต รัตนพจน์

4 0103004 นางสาว ณิษย์ฐา เฟยธิวงค์

5 0103005 นางสาว กาญจนา สุวรรณรัตน์

6 0103006 นาย ชยกร สัตย์ซ่ือ

7 0103007 นางสาว ชญาน์นันท์ พรชัยวสันต์

8 0103008 นางสาว ณิชากร สุดเกตุ

9 0103009 นางสาว วรัญญา เทพกัน

10 0103010 นางสาว กรณ์ระพีร เหมือนพลอย

11 0103011 นางสาว กาญจน์ภิเษก ปงชุ่มใจ

12 0103012 นาย เกรียงศักด์ิ สุภาวะ

13 0103013 นางสาว วราลักษณ์ บุณยปรัตยุษ

14 0103014 นาย ธนารัตน์ ค าผาง

15 0103015 นางสาว เจนจิรา อุตรชัย

16 0103016 นางสาว ประภารัตน์ ต๋ันต๊ิบ

17 0103017 นาย เฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง

18 0103018 นางสาว มัทนียา บุญแก้ว

19 0103019 นาย จิตรภานุ พวงไม้มิ่ง

20 0103020 นางสาว ทิพย์ประภา ก้อนเพ็ชร

21 0103021 นางสาว ปิยาพัชร เทพวงค์

22 0103022 นางสาว สวนีย์ สันติภราดรกุล

23 0103023 นางสาว ฉัตรฑริกา แก้วประพันธ์

24 0103024 นาย รุ่งโรจน์ มาลาสาย

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 1 (จังหวัดเชียงใหม)่

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 1 หนา้ 29/34



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0103025 นาย ทรงสิทธ์ิ เฉยเมล์

26 0103026 นาย กรปณต ทัพพพันธ์

27 0103027 นางสาว รัชนีกร มาให้พร้อม

28 0103028 นางสาว วรรณิกา ท้ายเรือค า

29 0103029 นางสาว อารีญา อุ่นเรือน

30 0103030 นาย วิษณุ ไชยวารินทร์

31 0103031 นาย ปรัตถภาคย์ นิ วยะวงศ์

32 0103032 นาย อิทธิฤทธ์ิ อิทธิชญานนท์

33 0103033 นางสาว ทิพยวารี รัตนตรีประสาน

34 0103034 นางสาว กานต์สินี วิลัยลักษณ์

35 0103035 นาย ธานี วังวงค์

36 0103036 นางสาว จิราพัชร์ กิติวงศ์

37 0103037 นางสาว วิภานันต์ พึง่อ่อน

38 0103038 นางสาว กัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์

39 0103039 นางสาว วาณี ตั งกิจด ารงค์

40 0103040 นาย อิทธิภาค บุณยเกียรติ

41 0103041 นาย ไพโรจน์ ขาวผ่อง

42 0103042 นาย ณรงค์ศักด์ิ นาวาระ

43 0103043 นางสาว ศุภมาส ด่านชัย

44 0103044 นางสาว กฤษติยา ค าภิรมย์

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 1 หนา้ 30/34



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0105001 นาย อาทิตย์ เรือนสอน

2 0105002 นาย สถิรพงศ์ ศรีวิชัย

3 0105003 นาย ศราวุธ ญานกาย

4 0105004 นาย อาทร ไชยลังกา

5 0105005 นาย นัทธพงศ์ วงศ์แสนสี

6 0105006 นาย ชวลิต โยนาธาน ลือเดช

7 0105007 นาย พงศกร พันธ์ชนะ

8 0105008 นาย กลุธร เสาวคนธ์

9 0105009 นางสาว อารีย์รัตน์ ชูดี

10 0105010 นาย ธนวิชญ์ ประทุมวงศ์

11 0105011 นาย พีรพงษ์ พีรพงษน์าคพรหมมนิทร์

12 0105012 นาย ณัฏฐ์ปกรณ์ โรจนนิติ

13 0105013 นางสาว ชยาภรณ์ ก าจัด

รำยช่ือผู้มสีทิธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลอืกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนกองทนุหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแหง่ชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทนุหมูบ้่ำนและชุมชนเมอืงแหง่ชำติ สำขำ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 1 หนา้ 31/34



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0106001 นางสาว ณัฐฌา ปลูกปัญญาดี

2 0106002 นางสาว จินตหรา ทองหล่อ

3 0106003 นางสาว จิราพร แสงแก้ว

4 0106004 นาย ปฐพี ระวังภัย

5 0106005 นาย ศิวกร เกิดศิริ

6 0106006 นางสาว ณัฐทิตา เมืองสุวรรณ์

7 0106007 นาย ศรัณย์พร ชุมภูศรี

8 0106008 นาง กันต์กนิษฐ์ บุญธิมาศ

9 0106009 นางสาว กษิรา ทองพิมพ์สิงห์

10 0106010 นางสาว ณัฐพร พลแสน

11 0106011 นาย พรภิระ ยะสิงห์สาร

12 0106012 นาย ประเวช แซ่จัง

13 0106013 นางสาว พรศรี แดงฤทัย

14 0106014 นาง วิไลวรรณ แก้วเรือน

15 0106015 นางสาว จุฑามาศ พรมผาม

16 0106016 นาย อนุสิษฐ์ ยาวิละ

17 0106017 นางสาว ศรัญญา วงค์ษา

18 0106018 นางสาว สุดารัตน์ มั่งมี

19 0106019 นางสาว มาริษา ยอดอุทา

20 0106020 นางสาว ศศิพรรณ ปันก้อน

21 0106021 นาย ไตรรัตน์  นามลาบุตร

22 0106022 นาย วชิราชา ทับแถม

23 0106023 นางสาว ฉัตราพร เขจร

24 0106024 นาย ธนบดี อมร วรรณ านนท์ 

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 1 (จังหวัดเชียงใหม)่

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 1 หนา้ 32/34



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0106025 นางสาว เบญจวรรณ หมื่นจันทร์

26 0106026 นางสาว กุลยา ขันต๊ะ

27 0106027 นาย สิรภพ ส่วยเสน่ห์

28 0106028 ว่าที ่ร.ต.หญิง พรรณี จันทร์แก้ว

29 0106029 นาย อภิสิทธ์ิ พรหมยาโน

30 0106030 นางสาว อาราดา ธงสิบเก้า

31 0106031 นางสาว เปรมวดี กาวิล

32 0106032 นางสาว เบญจลักษณ์ ปริญญา

33 0106033 นาย ปภังกร สุวรรณแปง

34 0106034 นางสาว รภิญา ทรายค าปวน

35 0106035 นาย ประทีป พิทักษ์วรานุกุล

36 0106036 นางสาว อธิชา แซ่มั่น

37 0106037 นางสาว ปาริชาติ จันทร์ตระกูล

38 0106038 นางสาว ทิพวรรณ มีแก้ว

39 0106039 นางสาว วิไลวรรณ อะจิมา

40 0106040 นางสาว ศุภัตรา เครือเกี ยว

41 0106041 ว่าทีร้่อยตรี เกษม เรือนแก้ว

42 0106042 นางสาว ธัญญารัตน์ มูลวงศ์

43 0106043 นาย พิชิตพล ยมนา พิชิตพล ยมนา

44 0106044 นาย ณัฐจักร เหล็กทะเล

45 0106045 นาย ธีรวุฒิ เลาสัตย์

46 0106046 นางสาว วราพัชร กอบก า

47 0106047 นาย ปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย

48 0106048 นาย เทพรักษ์ หมั่นไร่

49 0106049 นาย สมคิด สนธิ

50 0106050 นางสาว ปรียะพร วงษาจันทร์

51 0106051 นางสาว นภัสชญา สุขทองสา

52 0106052 นางสาว ปริชาติ ซุ่นฮะ

53 0106053 นางสาว อนงค์นาฏ สุริยะ
พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 1 หนา้ 33/34



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 0106054 นางสาว รัตนากร ซ้อนเปียยุง

55 0106055 นางสาว ปิยาพัชร เขตรักษา

56 0106056 นางสาว ขวัญณภา ช่วยคง

57 0106057 นางสาว ศศิวิมล ไชยา

58 0106058 นางสาว ขนิษฐา ปัตตะโชติ

59 0106059 นางสาว อัมรา จันฟู

60 0106060 นางสาว ประภัสสร แสนใจเป็ง

61 0106061 นาย วรปรัชญ์ ทะนนท์

62 0106062 นางสาว ทัชพร สุริยา

63 0106063 นางสาว ธัญญา เมณฑ์กูล

64 0106064 นางสาว วรรณฉวี พิลาวงค์

65 0106065 นางสาว สุรีพร ทาอาสา

66 0106066 นาง ชฎาพร ไชยวัง

67 0106067 นาย เขมทัศน์ มีสมวิทย์

68 0106068 นาย จารึก วงค์ราษฎร์

69 0106069 นางสาว ณัฐธิดา วุฒิ

70 0106070 นางสาว น  าผึ ง หม่องหนัก

71 0106071 นาย ปัญญา วิมานไฉไล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 1 หนา้ 34/34


