
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0201001 นางสาว นิศารัตน์ เรืองเดช

2 0201002 นางสาว สุจิรา ซ่วนสี

3 0201003 นางสาว เมธาวี แดนแก้ว

4 0201004 นาย คุณากร สืบสายอ่อน

5 0201005 นางสาว นันท์นภัส ข าคง

6 0201006 นางสาว กฤตลิน สายสินธ์ุ

7 0201007 นาง พรรัก พาโทน

8 0201008 นาง นางพิมพ์ใจ ชีวะนานนท์

9 0201009 นางสาว สุวิมล เหียงแก้ว

10 0201010 นางสาว ณัฐชกานต์ แก้วเปีย้

11 0201011 นางสาว จุฑามาศ เรืองโชติ

12 0201012 นางสาว จันทร์จิรา คงสัมฤทธ์ิ

13 0201013 นางสาว ไปรยา เกษมวิรุฬห์กร

14 0201014 นางสาว อัจฉรา ผ่องใส

15 0201015 นางสาว สุทธิดา บุญจันทร์

16 0201016 นางสาว หัทยา ติระมาศ

17 0201017 นาย ปวีร์ สินธุรัตน์

18 0201018 นางสาว อัมพกา ตู่ผัด

19 0201019 นางสาว นิสากร แตงจ๊อก

20 0201020 นางสาว ชนิดา เก่าด่านจาก

21 0201021 นางสาว วิภาวี ค าดิบ

22 0201022 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์พล

23 0201023 นางสาว ณิชารีย์ โตมี

24 0201024 นางสาว เกศศิริ เวียงค า

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0201025 นาง ปวีณา ท้ายเรือค า

26 0201026 นางสาว ปริณดา รัตนเทพารักษ์

27 0201027 นางสาว กนกวรรณ พรมเพ็ชร

28 0201028 นางสาว ฐิตาภา สีหะอ าไพ

29 0201029 นางสาว สุเบญญา เฟือ่งมณี

30 0201030 นางสาว ณัฐวดี ไพรัตน์

31 0201031 นางสาว วิภาสิริ คุ้มผล

32 0201032 นาย วชิรวิชญ์ สุทะนะ

33 0201033 นางสาว นฤมล ส าเภาทอง

34 0201034 นางสาว อุไรรัตน์ นิ่มวิลัย

35 0201035 นางสาว สุพรรณษา พรหมวังศรี

36 0201036 นางสาว สุกัญญา รวยอบกล่ิน

37 0201037 นางสาว วรัชยา ใจค า

38 0201038 นางสาว ธนัชพร ธิจร

39 0201039 นางสาว ปริชญา หงษ์ด าเนิน

40 0201040 นางสาว ธีรนุช ถาสุดใจ

41 0201041 นางสาว จุฑามาศ พรมทอง

42 0201042 นางสาว โสภิสุดา เอกา

43 0201043 นางสาว วรารัตน์ แบ่งทิศ

44 0201044 นางสาว ทิพย์วิภา สุวรรณค า

45 0201045 นางสาว รัตนา อินชายเขา

46 0201046 นาง รัชนันท์ ศรีบุญ

47 0201047 นางสาว ธิดาลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ

48 0201048 นางสาว สุภาวดี คงนิล

49 0201049 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์มา
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0202001 นางสาว รัชฎาพร โพธ์ิศรี

2 0202002 นางสาว จิรประภา นกผ้ึง

3 0202003 นางสาว อุษา ศรีภุมมา

4 0202004 นาย สุธิเกียรติ ค ารังษี

5 0202005 นางสาว รจนพรรณ จันมา

6 0202006 นาย คชชา อ่ าพูล

7 0202007 นางสาว อุรัสยา ไพรรอด

8 0202008 นาย กรวิทย์ ทะลือ

9 0202009 นางสาว มณีรุ้ง บุญสอาด

10 0202010 นางสาว เพ็ญนภา ลือแก้ว

11 0202011 นางสาว ณิรัชชา กันไชย

12 0202012 นางสาว นิลยา เรือนค า

13 0202013 นางสาว ฐาปณีกรณ์ สิทธิแสง

14 0202014 นางสาว ศิริขวัญ ปานศักด์ิ

15 0202015 นางสาว รัตนา แก้วเต็ม

16 0202016 นาย พงศ์เทพ นันทะพรหม

17 0202017 นาย วุฒิพรรณ จันต๊ะยอด

18 0202018 นางสาว คัทลียา สุริยศ

19 0202019 นางสาว สุมณฑา ศุภศร

20 0202020 นาง กฤษกร มีแก้วแก้ม

21 0202021 นางสาว กนิษฐา ภูสมศรี

22 0202022 นาย ธนวิชญ์ พาทอง

23 0202023 นางสาว ภารนิมมิตวดี พร้อมมิตร

24 0202024 นางสาว อภิญญา กองละคร

ต ำแหน่ง  พนักงำนพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0202025 นาย สุเชษฐ์ มิฟองฟู

26 0202026 นาย กิตติศักด์ิ เทียมแสง

27 0202027 นางสาว สโรชา วงศ์วิเศษ

28 0202028 นาย แทนณวัช อารินทร์

29 0202029 นางสาว กฤษณา แจ้งเอี่ยม

30 0202030 นาย พรชัย บุญบุตร

31 0202031 นาง สุมาพร แซ่คู

32 0202032 นาง ปิยกมล ย้ายต้ัง

33 0202033 นางสาว พรรณชนก ศรีสกุล

34 0202034 นาย ทรงวุฒิ อินกัน

35 0202035 นางสาว จิราพัชร รัตนกุญชร

36 0202036 นาย นิธิรุจ อุไรกุล

37 0202037 นางสาว จันทิรา สิงห์เหม

38 0202038 นางสาว มนัสชนก เต๋ยะ

39 0202039 นางสาว นุชจิรา ภูยืด

40 0202040 นางสาว มุทิตา ภู่บัว มุทิตา ภู่บัว

41 0202041 นางสาว จิตรา ธรรมลังกา

42 0202042 นางสาว ชนิดา เอื้อยศรีแก้ว

43 0202043 นางสาว นิลราวรรณ จินดาค า

44 0202044 นางสาว นันท์น าัส มาบุญ

45 0202045 นางสาว ปิยธิดา กันปาน

46 0202046 นาย นิรุทธ์ เนตรจ านงค์

47 0202047 นางสาว พิมพ์วิภา แจ้งภูเขียว

48 0202048 นางสาว ปาริชาต โนนไธสงค์

49 0202049 นาง ณัตินี จ าปาแดง

50 0202050 นาย กิตติพงษ์ กุมภาพงษ์

51 0202051 นางสาว นงนภา ปัทมาสศนุพงศ์

52 0202052 นางสาว พรพิชชา หมื่นพรมอินทร์

53 0202053 นาย นวพล วงค์รอบ

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 2 หนา้ 4/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 0202054 นางสาว ณัฐพร หงษ์ประสิทธ์ิ

55 0202055 นาย ธนวัตร วรรณกุล

56 0202056 นาย พงศธร วงศ์ธุวานันท์

57 0202057 นางสาว นพรัตน์ ทุมลา

58 0202058 นางสาว ปัทมาพรรณ จักริลา

59 0202059 นาย ปิติพัฒน์ เรือนคุ้ม

60 0202060 นางสาว จิรารัตน์ วิทาโน

61 0202061 นางสาว จุฑาภรณ์ ทองปานดี

62 0202062 นางสาว อารยา มั่นเจ๊ก

63 0202063 นางสาว รุจิรา แหยมแก้ว

64 0202064 นางสาว อรวรรณ สุโท

65 0202065 นาง วิไลพร ไชยปอน

66 0202066 นางสาว พัชรินทร์ ศรีเขื่อนแก้ว

67 0202067 นางสาว รัตนาวดี วุฒิตา

68 0202068 นางสาว บุษกร ตันจ่าง

69 0202069 นางสาว กรองทอง ย้ิมเจริญ

70 0202070 นางสาว สุกัญญา มายรรยงค์

71 0202071 นาย ศุภสิทธ์ิ สิริโชควารี

72 0202072 นาย นวพรรษ เอ็บมูล

73 0202073 นางสาว วราพร ศรีสุข

74 0202074 นางสาว แพรวทิพย์ พึง่เกตุพรธนา

75 0202075 นางสาว จารุณี บุญสุวรรณ

76 0202076 นางสาว จันทร์วดี ป้อมหิน

77 0202077 นาย อาณัติ รุจิระพงศ์

78 0202078 นาย ธนกฤต สมจิตต์

79 0202079 นางสาว รุ่งทิวา เป็งกาสิทธ์ิ

80 0202080 นางสาว พิมพ์ผกา อ่องแก้ว

81 0202081 นาย ธีรพันธ์ เกตุก้อง

82 0202082 นางสาว พรปวีณ์ นุมา
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

83 0202083 นาย วรนาถ ชัยราช

84 0202084 นางสาว รุจิพร จันทร์สว่าง

85 0202085 นาย ชีวานนท์ นันตะสิน

86 0202086 นางสาว มาลินี ทองดี

87 0202087 นาง จิรวรรณ์ โตมานะ

88 0202088 นาย พัชรพล ชัยบุรี

89 0202089 ว่าทีร้่อยตรี จิรายุ อุปมัย

90 0202090 นางสาว สิริรัตน์ พรมนรินทร์

91 0202091 นางสาว จิราภรณ์ ชูเรือง

92 0202092 นาย ทินกร ชาหนองหว้า

93 0202093 นาย อธิวัฒน์ อู่ศิลปกิจ

94 0202094 นางสาว สุวนันท์ บุญเพ็ชร

95 0202095 นางสาว สมฤดี ค าจันทึก

96 0202096 นางสาว ณิชาภัทร สีสุวรรณ์

97 0202097 นาง พรพิมล ล าปุก

98 0202098 นางสาว ณัฐสุดา แหยมไทย

99 0202099 นาย รวิพงศ์ เทพจันทร์

100 0202100 นางสาว ชุติกาญจน์ เต็มกันทา

101 0202101 นางสาว อัญชลีพร เทพทอง

102 0202102 นางสาว โกลัญญา มะตัน

103 0202103 นาง ศิริพร ใจจันทร์

104 0202104 นาย ชาญชัย ทะนันชัย

105 0202105 นางสาว นฤมล ค าหนัก

106 0202106 นาย ชัยณรงค์ กองราช

107 0202107 นางสาว ชุลีรัตน์ สุธากุณ

108 0202108 นางสาว ชาลินี สุธากุณ

109 0202109 นาง อัญธิกา ชัยสุขศรีส่องฟ้า

110 0202110 นางสาว กัณธิกา โอ่งวัน

111 0202111 นางสาว สุพรรษา ชมเชย
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

112 0202112 นาย กิตติคุณ ยะนะโย

113 0202113 นางสาว เยาวภา คงสวัสด์ิ

114 0202114 นางสาว จารุณี โปก าเนิด

115 0202115 นางสาว มาลัย ชื่นล้อม

116 0202116 นาย สิปปวิชญ์ พระวงษ์วัน

117 0202117 นาย ธีรยุทธ ทาต่อย

118 0202118 นาย สายฟ้า มั่นหมาย

119 0202119 นาย ยศวิน หลวงนุช

120 0202120 นางสาว สุนิสา แข่งขัน

121 0202121 นางสาว นลพรรณ ค าปลิว

122 0202122 นางสาว รพีพร นาตัน

123 0202123 นางสาว ปาณรวี ต๊ิบปะระวงศ์

124 0202124 นางสาว ดวงหทัย ย้ิมแย้ม

125 0202125 นาย นันทชัย ลายทอง

126 0202126 นาย ธัชธร ศรีค าดี

127 0202127 นางสาว จารินี วัฒนไทย

128 0202128 นาง สุภาวดี อุ่นไฝ

129 0202129 นาย ฐิติพงศ์ มั่นเหมาะ

130 0202130 นางสาว รัตติยากร อินป้อม

131 0202131 นางสาว เมธาพร ทองเถื่อน

132 0202132 นางสาว พิมณดา จ่าเหม็ง

133 0202133 นางสาว ณัชปภา มีแก้วแกม

134 0202134 นางสาว อรพรรณ นันกาวงศ์

135 0202135 นาง ณัฐสุดา วราศิลป์

136 0202136 นางสาว ปณิตา ดีกัลลา

137 0202137 นางสาว ชนาพร อ้วนทนะ

138 0202138 นาย ณัฐพงษ์ จันเต็ม

139 0202139 นางสาว พิชญากร เพ็ชรโสม

140 0202140 นางสาว สุนิตา ค าหอม
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

141 0202141 นางสาว กัลยาณี ชมภู

142 0202142 นาย วงศพัทธ์ ปัน๋จา

143 0202143 นางสาว ธาริณี เกิดเจริญ

144 0202144 นาย บดินทร์ หอมหวาน

145 0202145 นาย นิรัติ ศรีปัญญากุล

146 0202146 นาย จิรายุ ปิจนันท์

147 0202147 ว่าทีร้่อยตรี อดิพงศ์ ร้อยกรอง

148 0202148 นางสาว ชญานี ด้วงลา

149 0202149 นางสาว จิรานันท์ สมจิตต์

150 0202150 นาง นุชน้อง อิ่มสบาย

151 0202151 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป

152 0202152 นางสาว นภาวรรณ สังข์ศิริ

153 0202153 นางสาว อัจฉราพร ต๊ิบตอง

154 0202154 นางสาว ภันทิลา วิรากานต์

155 0202155 นางสาว นาตปิยา สุวรรณโฉม

156 0202156 นางสาว นลินี มีสุข

157 0202157 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองสุข

158 0202158 นาง ธัญญารัตน์ งามดี

159 0202159 นาย ชาญชัย บุง่หวาย

160 0202160 นางสาว ศุภนุช อุปพงษ์

161 0202161 นางสาว กรกนก เรือนเอี่ยม

162 0202162 นางสาว อารีรัตน์ เป็งมา

163 0202163 นาย ธนรัฐ ฤทธ์ิประเสริฐ

164 0202164 นางสาว สมฤดี อุดยะเขื่อน

165 0202165 นางสาว ปาลินี สุปน

166 0202166 นางสาว ธันย์วรินท์ สีใจเจริญ

167 0202167 นางสาว แสงเดือน  แสนว่าง

168 0202168 นางสาว กรนิกา วงโสภา

169 0202169 นางสาว หนึ่งฤทัย ถุงค า

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 2 หนา้ 8/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

170 0202170 นาย สรวิชญ์ ล่าป่าตัน

171 0202171 นาย กิตติพงษ์ บังสันเทียะ

172 0202172 นางสาว นิตยา รักสัตย์

173 0202173 ว่าทีาร้อยตรีหญิง กรรณิการ์ ทนันไชย

174 0202174 นางสาว สุวิมล แหยมคง

175 0202175 นางสาว อนุสรา กองไธสง

176 0202176 นางสาว ภคิณี ปีอาทิตย์

177 0202177 นางสาว วันทนา สิงห์หา

178 0202178 นางสาว ปวีณา อยู่ฉัตร

179 0202179 นาย นิพัทธ์พงศ์ พุม่มาก

180 0202180 นาย ณัฏฐชัย เหมบุรุษ

181 0202181 นางสาว ศิริพร แซ่เล้า

182 0202182 นาย พงษ์พันธ์ เจริญกุศล

183 0202183 นางสาว วิระยา เพ็ชรพิชัย

184 0202184 นางสาว ศิริพร ทาไชย

185 0202185 นางสาว พรพรรณ พ่วงพูน

186 0202186 นางสาว ชลินันท์ เศวตพันธ์

พนักงานพัฒนากองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา 2 หนา้ 9/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0203001 นางสาว กาญจนา พานิชสรรพ์

2 0203002 นางสาว นริศรา รุ่งทอง

3 0203003 นางสาว จฑุามาส วีระวงศ์

4 0203004 นางสาว ธันวธู จอมสืบ

5 0203005 นางสาว วรษา เภาผ่อง

6 0203006 นางสาว ปิยธิดา สุนทรวิภาต

7 0203007 นาย สุรวิทย์ ดาอ่ า

8 0203008 นาย ชวนากร วรินทรโชคถาวร

9 0203009 นางสาว ปิยธิดา ทับบุญ

10 0203010 นางสาว สุพรวลี ปานสมบัติ

11 0203011 นางสาว ณัฐมน อุ่นเรือน

12 0203012 นาย โภคิณ กลอนแห้ว

13 0203013 นางสาว สงกรานต์ ชัยมงคล

14 0203014 นาย จตุรภัทร สินสมุทร

15 0203015 นาง บุษบง เสนรังษี

16 0203016 นางสาว ปุญชรัศมิ์ สุปน

17 0203017 นาย กติติ อดุอา้ย

18 0203018 นางสาว กาญจนาภรณ์ สุขเรือง

19 0203019 นางสาว มาฆพร ดีมูล

20 0203020 นาย วัชระ สุธรรมา

21 0203021 นาย ธีรพงศ์ ฉมิจนิดา

22 0203022 นางสาว ชุลีพร ละม่อม

23 0203023 นาย ภควัต วันเที่ยง

24 0203024 นางสาว มัลลิกา หล้ามา

25 0203025 นางสาว สุชาวดี ตุ้ยแกว้

26 0203026 นางสาว บุณยานุช สาระถี

27 0203027 นางสาว วรางคณา พันธ์ุมณี

28 0203028 นางสาว ชลธิชา ศรีคมข า

29 0203029 นางสาว ธนารัตน์ บัลลังก์

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ    ลงวนัที่ 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ้่ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวดัอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานบรหิารจัดการความรู ้สทบ.สาขา 2 หนา้ 10/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0204001 นาย พงษ์ชัย จุติ

2 0204002 นางสาว อภิญญา มโนต้ือ

3 0204003 นางสาว ชญานุช น้ าใจมั่น

4 0204004 นางสาว ธัญญพัทธ์ คะปูค า

5 0204005 นางสาว สิรินทร์รัตน์ เชื้อชัยกูล

6 0204006 นาย อัครเดช บุญปัน๋

7 0204007 นาย ภัทรพงษ์ พวงรัตน์

8 0204008 นางสาว สิริรมณี ณ น่าน

9 0204009 นางสาว ณัฐชา รุ่งเรือง

10 0204010 นางสาว วารัตดา ฟักแฟง

11 0204011 นางสาว ชุติมา อิ่นค า

12 0204012 นางสาว ศิริญญา ทองศรี

13 0204013 นาย ธนภูมิ เชื้อปูค่ง

14 0204014 นาย ธนพล ศรีสุข

15 0204015 นาย โสฬส ตาลค ามูล

16 0204016 นางสาว ณัฐณิชา บัวคล่ี

17 0204017 นางสาว วรรณภรณ์ ทองธรรมชาติ

18 0204018 นาย ศิวกร คล้ายยา

19 0204019 นาย ธนภัทร ชังแก้ว

20 0204020 นาย วุฒิกร พิบ ารุง

21 0204021 นาย วัฒนพงษ์ อยู่ยืด

22 0204022 นางสาว นารีรัตน์ อภัยรุณ

23 0204023 นางสาว ศศิรดา หวังสุนทร

24 0204024 นาย ฉัตรพล จันทร์ค า

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง  นิติกร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

นติกิร สทบ.สาขา 2 หนา้ 11/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0204025 นาง นฤมล เขมราชวงค์

26 0204026 นางสาว สุวรรณา อักษรกริช

27 0204027 นางสาว เยาวลักษณ์ โกศล

28 0204028 นาย สถาพร วิทมาสิงห์

29 0204029 นางสาว เพชรรัตน์ ธนาวัฒน์วิบูลย์

30 0204030 นางสาว จิราพร ตรีชัย

31 0204031 นางสาว ชนาภา ไฝ่แจ้ค ามูล

32 0204032 นาย นพรัตน์ บัวอิ่น

33 0204033 นางสาว สุทธิตา อุปนันท์

34 0204034 นาย วีระชัย ทะวัน

35 0204035 นาย ภัทรกฤษฏ์ิ ภู่แก้ว

นติกิร สทบ.สาขา 2 หนา้ 12/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0205001 นาย ศิษฎ์พัฑฒ์ ฤทธิคุปต์

2 0205002 นาย พีรพัฒน์ พุฒนาค

3 0205003 นาย ภานุวัฒน์ พลอาสา

4 0205004 นาย สุริยะ บัวสุข

5 0205005 นาย ตรีเทพ สมหวัง

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง  พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 2 หนา้ 13/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0206001 นางสาว ณัฏฐนันท์ พลเมืองดี

2 0206002 นางสาว ทับทิม อินมณเทียร

3 0206003 นาย ปรัตถกร มุ่งเมือง

4 0206004 นางสาว ณัฐมนต์ สินเหล็ก

5 0206005 นางสาว มนัญญา เชื้อนพคุณ

6 0206006 ส.ต.ต. วิธวิทย์ ย้ายต้ัง

7 0206007 นางสาว เสาร์วิตรี สุขสมบัติ

8 0206008 นางสาว นิลยา พรมมาสิทธ์ิ

9 0206009 นางสาว นิโลบล พรหมสุข

10 0206010 นาย กิตติพงศ์ ไกรอ่อน

11 0206011 นาย พชร จิ๋วอยู่

12 0206012 นาย ปฐมพงษ์ หมวกละมัย

13 0206013 นาย พิสิฐพงศ์ ซ้อนฝ้ัน

14 0206014 นางสาว วรลักษณ์ เปียงใจ

15 0206015 นาย นัฐพงษ์ วิละขันค า

16 0206016 นางสาว อาทิตยา บ าเพ็ญพันธ์

17 0206017 นางสาว วิไลพร กิ่งพวง

18 0206018 นางสาว ขนิษฐา มีโภคา

19 0206019 นาย รัฐกฤต ต้องเตือนตน

20 0206020 นางสาว วลัยภรณ์ สนใจ

21 0206021 นางสาว รัฐจิตรณัช เอกไชยอ านวย

22 0206022 นางสาว พรพิมล กูดมา

23 0206023 นางสาว วรรนิภา มาจาด

24 0206024 นางสาว ฐิตาภรณ์ จากน่าน

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง  พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 2 หนา้ 14/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0206025 นางสาว กาญจนา เจือจาน

26 0206026 นาง รสสุคนธ์ สร้อยบวบ

27 0206027 นาย ศรัณย์ พรมเกษ

28 0206028 นางสาว ธารทิพย์ ไชยสมบูรณ์

29 0206029 นาย ปงศ์ปณต สวัสดี

30 0206030 นางสาว จิราพร พรมน้อย

31 0206031 นางสาว กิตติยาพร นิยมชอบ

32 0206032 นางสาว สุธินี พลบุญ

33 0206033 นางสาว อรรัมภา ขอนเอิบ

34 0206034 นางสาว สุนิสา กาวิน

35 0206035 นางสาว พัทธยา เสถียรพิมลชัย

36 0206036 นางสาว ลลิตา ค าภูเัอง

37 0206037 นางสาว อนุสรา เตชะสืบ

38 0206038 นางสาว อมิตรา เจนกระบวน

39 0206039 นางสาว พัชราพรรณ ร่มเย็น

40 0206040 นาย ภูริเดช กะตะศิลา

41 0206041 นาย กฤษฎ์ิชิติพัทธ์ ค าแสน

42 0206042 นางสาว วราภรณ์ อุดยะเขื่อน

43 0206043 นาย วรวัฒน์ สร้อยประดิษฐ์

44 0206044 นางสาว อริสา มีอินทร์ถา

45 0206045 นางสาว ปาณิศา ค าจันทร์

46 0206046 นางสาว ญาณภา โสภารัตนากูล

47 0206047 นาย อัครพล อินทร์จันทร์

48 0206048 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑาทิพย์ ประดิษฐ์

49 0206049 นางสาว ชลธิชา เชื้อชุ่ม

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 2 หนา้ 15/18



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0209001 นางสาว วาสนา หยุดอยู่

2 0209002 นางสาว กนกรัตน์ เมืองค า

3 0209003 นางสาว รัชนีวรรณ ไชยอักษร

4 0209004 นางสาว กรรณิการ์ ป้องม่วง

5 0209005 นางสาว สุมิตรา สุริยะบุตร

6 0209006 นาง สถาพร อ านา

7 0209007 นาย สิทธิวัฒน์ อินทะจักร

8 0209008 นางสาว ธัญสุดา แก่นไชย

9 0209009 นาย ณัฐวุฒิ ไชยวงค์

10 0209010 นางสาว วรวลัญช์ กิ่งค า

11 0209011 นางสาว พิมลรัตน์ ทาเสน

12 0209012 นางสาว วสุกัญญา ค ามูล

13 0209013 นางสาว ณัฐชา กฤตธนเวท

14 0209014 นางสาว ภัทรินทร์ มาบัว

15 0209015 ว่าที ่ร้อยตรี เรวัต มูลที

16 0209016 นางสาว จรัญญาภรณ์ วัฒนาอุดมวงศ์

17 0209017 นางสาว มณีรัตน์ ใสสอาด

18 0209018 นางสาว เพ็ญยุภา สีระวัตร

19 0209019 นางสาว สุภาณี กันทะเนตร

20 0209020 นางสาว เรณู กันทะเนตร

21 0209021 นางสาว มัลลิกา ศรีหะมงคล

22 0209022 นางสาว อัญชลี จันทร์เพ็ชร

23 0209023 นาย ปิยะ กุลเพชร

24 0209024 นาย วรรณชัย น่วมวงค์

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0209025 นางสาว วิชญามณ ชูจิตร

26 0209026 นาย วรนิพิฐ คงสอน

27 0209027 นางสาว สุนิษา พุฒแถลง

28 0209028 นาย สิรวิชญ์ พิลา

29 0209029 นางสาว วรวรรณ พุม่ถาวร

30 0209030 นางสาว อนัญญา พลาหาญ

31 0209031 นางสาว มนิษิณี ศรีมะรักอ่อน

32 0209032 นางสาว สายใจ พุม่สลิด

33 0209033 นางสาว สิริณัฐ ดวงเสา

34 0209034 นางสาว กันณิกา ค าลือ

35 0209035 นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์สุข

36 0209036 นางสาว กฤติยา นิ่มนวล

37 0209037 นางสาว ณัฐธยาน์ คงนุ่น

38 0209038 นางสาว กชกร คงนุ่น

39 0209039 นางสาว ทิพรัตน์ ถิ่นสอน

40 0209040 นาย พงศกร สุขเกษม

41 0209041 นางสาว อัญชลี สีวะรมย์

42 0209042 นาย ณัฐวุฒิ ถาเป็นบุญ

43 0209043 นางสาว เจนจิรา วงษ์เมือง

44 0209044 นาย ชัยพัฒนา เอี่ยมนุ้ย

45 0209045 นางสาว ปภาดา ปัญญาสิทธ์ิ

46 0209046 นางสาว รสสุคนธ์ สุขสวาท

47 0209047 นางสาว หัฐญา ภูมิเมือง

48 0209048 นางสาว พิมพกานต์ เพชรวงษ์

49 0209049 นาย ฐิติ แสนวงษ์

50 0209050 นางสาว นันทิดา ค าผิว

51 0209051 นาย อภิชิต ต่ันฉ้วน

52 0209052 นาย ชัยณรงค์ แก้วไพรชัฎ

53 0209053 นางสาว วิลาวัณย์ ไพรสนธ์ิ
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 0209054 นาย เอกราช ค ากระจาย

55 0209055 นางสาว สมฤดี พัดจันทร์หอม

56 0209056 นางสาว พัชราภรณ์ โยเหลา

57 0209057 นางสาว นราพร พรมโสภา

58 0209058 นางสาว ศิริพร นาคแตง

59 0209059 นาง ชญานันทน์ มาขวา

60 0209060 นางสาว อมรรัตน์ ธีระแนว

61 0209061 นางสาว ภัทราพร เจริญศักด์ิ

62 0209062 นาง หทัยกาญจน์ จักรแก้ว

63 0209063 นาย กรวิชญ์ จิตประพัฒ์

64 0209064 นาง ปารณัท วงค์ราษฎร์

65 0209065 นางสาว หนึงฤทัย นาคข า

66 0209066 นางสาว นิตินันท์ มุทาวัน

67 0209067 นางสาว พรหมพร ดวงค า

68 0209068 นางสาว กุสุมา จ๊อกถึง

69 0209069 นางสาว วณิชญา ปัญญาไว

70 0209070 นางสาว อรอนงค์ มีมาระ

71 0209071 นางสาว พัชรินทร์ เพ็งอุดม

72 0209072 นาย วรณิศพัฒน์ พงศ์สุรางค์
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