
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 0406001 นางสาว อาริสา สาเสน

2 0406002 นางสาว วินิดา ศิลาโคตร

3 0406003 นาย ณัฐพงษ์ ใจธรรม

4 0406004 นางสาว ชไมพร ชฎาจิตร

5 0406005 นางสาว จอมขวัญ ถนัดค้า

6 0406006 นาย อภิสิทธ์ิ ติสันเทียะ

7 0406007 นางสาว เพชรรัตน์ รัตนบุตรา

8 0406008 นางสาว รุจิราภรณ์ เจริญเขต

9 0406009 นางสาว ธณัฐชนก สร้อยทอง

10 0406010 นางสาว ปวีณา นาคประเวทย์

11 0406011 นางสาว ปิยะพร มาแสวง

12 0406012 นางสาว รพีพร ฤทธิแผลง

13 0406013 นาย สมพร สุ่มมาตย์

14 0406014 นางสาว ลฎาภา ณัฐกรชวัล

15 0406015 นาย รัชชานนท์ โพธิลาภด้วง

16 0406016 นาย สุทัศน์ สุขสกล

17 0406017 นางสาว สุภาพร ดรพานเหล้ก

18 0406018 นางสาว เขมจิรา กุลากุล

19 0406019 นางสาว เจตนิพิฐ นามจุ้ย

20 0406020 นางสาว กนกขวัญ อาจเดช

21 0406021 นางสาว จนิสตา หาจันทร์ศรี

22 0406022 นางสาว ศิริลักษณ์ เทีย่งผดุง

23 0406023 นาย วสันต์ พลเย่ียม

24 0406024 นาย สาโรจน์ แย้มประโคน

รำยช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ    ลงวันที ่2 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ สำขำ 4 (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

25 0406025 นาย กฤษ สมหนองบัว

26 0406026 นาย ยมนา ยืนมั่น

27 0406027 นาย ณรงค์ศักด์ิ โอสาร

28 0406028 นางสาว นันทกา สกุลไทย

29 0406029 นางสาว อุไรวรรณ พรหมค าบุตร

30 0406030 นางสาว จันทนา หลาบโพธ์ิ

31 0406031 นางสาว นวพร สืบสกุล

32 0406032 นางสาว สุภาพร เพชรไพร

33 0406033 นาย วราพล โยธานันท์

34 0406034 นางสาว รัศมี กัณหาจันทร์

35 0406035 นาย สุขสม อุณาสิงห์

36 0406036 นางสาว วรัชยา จันโทภาส

37 0406037 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ไชยค ามิ่ง

38 0406038 นางสาว แสงรวี สมปัญญา

39 0406039 นาย เทียนชัย เทินกระโทก

40 0406040 นางสาว ทักษภรณ์ กลุ่มศรี

41 0406041 นางสาว มัสลิน ชัยศรี

42 0406042 นางสาว สายสมร บุญแสน

43 0406043 นางสาว ภาวินี ไชยขันธ์ุ

44 0406044 นางสาว สุดคนึง ชมภูวิเศษ

45 0406045 พันโท ดิศักด์ิ วัฒนทองกูล

46 0406046 นางสาว ปริภัส อาจวิชัย

47 0406047 นางสาว ค าเพียร บุญสอด

48 0406048 นางสาว ปพิทสรากรณ์ สิงห์ภักดี

49 0406049 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พิมพ์วีระกุล

50 0406050 นางสาว ศิริวรรณ ประกิ่ง

51 0406051 นางสาว ศศิวิมล ระวาสเสริฐ

52 0406052 นางสาว ภัคฐินันท์ จันทร์หอม

53 0406053 นางสาว ภาวิณี การะเกด
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

54 0406054 นางสาว จิราวรรณ เขตเจริญ

55 0406055 นาย ธนากร บุระพา

56 0406056 นางสาว พิมพ์ชนก อุดมทวี

57 0406057 นาย ธวัชชัย ทัสสี

58 0406058 นาย กุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ

59 0406059 นางสาว สิริพร โสภาศรี

60 0406060 นาย เบิม้ เสนกระจาย

61 0406061 นางสาว ณิชากรณ์ พืชผักหวาน

62 0406062 นาง พเยาว์ โมสืบแสน

63 0406063 นาย สิรภัทร ไชยศาลาแสง

64 0406064 นางสาว พิทยารัตน์ ภูมิประสาท

65 0406065 นางสาว ศศิวิมล ออทอลาน

66 0406066 นางสาว วันนิสา น่าบัณฑิต

67 0406067 นาย ชัยทิศ สินทวีเจริญสุข

68 0406068 นางสาว ภัทราภรณ์ หล่าโพนทัน

69 0406069 นางสาว สุทธิกานต์ กงทา

70 0406070 นางสาว วิไล ฤทธิทิศ

71 0406071 นางสาว ช่อผกา พลวงศรี

72 0406072 นาย คมสันต์ บุญเหมาะ

73 0406073 นาย จิตรกร ทัศนภักด์ิ

74 0406074 นางสาว จอมสุรางค์ แก้วพยงค์

75 0406075 นางสาว อรพรรณ อุปัชฌาย์

76 0406076 นางสาว นภาพร เสนาภักด์ิ

77 0406077 นางสาว เจนจิรา อุ่นจังหาร

78 0406078 นางสาว นิรัชดา ระดาชัย

79 0406079 นางสาว ชัชฎาภรณ์ อุดมลาภ

80 0406080 นางสาว สิริยา โสค าแก้ว

81 0406081 นางสาว ธันย์ชนก แสนประเสริฐ

82 0406082 นาย วรายุทธ วระชินา
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

83 0406083 ว่าทีร้่อยตรี นิรวิทย์ ใยสุข

84 0406084 นาย ต่อศักด์ิ สุ่มมาตย์

85 0406085 นางสาว แสงจันทร์ บุญศรี

86 0406086 นางสาว อริสา จันติบุตร

87 0406087 นางสาว เพ็ญรัตน์ แพงดา

88 0406088 นาย ธวัชชัย คนไว

89 0406089 นาย ณัฐ สุทธิประภา

90 0406090 นาย บริวัฒน์ หนองภักดี

91 0406091 นางสาว กาลดา ปุผาลา

92 0406092 นาย ณฐาภพ อุ่นทอง

93 0406093 นางสาว กาญจนา ค่ายหนองสรวง

94 0406094 นางสาว ไปยรัตน์ ไชยบอน

95 0406095 นางสาว ศิริกุล แดงงาม

96 0406096 นาย ดุสิต สุดเนตร

97 0406097 นางสาว ศศิธร สวัสด์ิผล

98 0406098 นางสาว รุจิเรข พงศรี

99 0406099 นางสาว ฐิติมา วินทะไชย

100 0406100 นาย เดชาธร นารีจันทร์

101 0406101 นางสาว ฐิตารีย์ ภิวัฒธนาณุสร

102 0406102 นางสาว วราสินี เกล้ียงรส

103 0406103 นางสาว นงลักษณ์ อรัญเพิม่

104 0406104 นางสาว ณัฐธิดา คณาศรี

105 0406105 นาย นรเทพ จิพายัพ

106 0406106 นางสาว อรวรรณ ขอทวงกลาง

107 0406107 นางสาว รัตนา ผดุงรัตน์

108 0406108 นาย อนุวัชร เมฆแสน

109 0406109 นางสาว วารีรัตน์ สว่างวงษ์

110 0406110 นาย อานนทนากรณ์ ศิลางาม

111 0406111 นางสาว สุพัตรา นิลดาศรี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

112 0406112 นาย นายจักรพงษ์ จิตจักร์

113 0406113 นางสาว รัชนี สิงนาแพง

114 0406114 นาย ฐานกร บุตรวงศ์

115 0406115 นางสาว ตฤณาพร นิลผาย

116 0406116 นาย นพดล สุราช

117 0406117 นางสาว อังศุมาลิน วินทะไชย

118 0406118 นางสาว วรรณวิษา ถูระบุตร

119 0406119 นางสาว พรรณราย พ่วงคุ้ม

120 0406120 นาย ศราวุธ คุมแดนมน

121 0406121 นาย ธัญพิสิษฐ์ ธรรมรัตน์

122 0406122 นางสาว ดวงฤทัย เฉยฉิว

123 0406123 นางสาว กาญจนา พิมวานันท์

124 0406124 นาย ศราวุธ ค าสิงห์

125 0406125 นาย สิรภพ เหลืองศิริวรรณ

126 0406126 นางสาว สโรชา โพธ์ิกระจ่าง

127 0406127 นาย ประวีณ ต้ังอารีอรุณ

128 0406128 นาย วัชระ ศรีดี

129 0406129 นาย ชัยมงคล กิ่งมณี

130 0406130 นางสาว รัชฎาภรณ์ สุตะโท

131 0406131 นาย พรหมมินทร์ บุญเหล่ียม

132 0406132 นางสาว นงลักษณ์ เบ้าหนองบัว

133 0406133 นาย คาบอย ทาปลัด

134 0406134 นางสาว รักชนก โพธิสาร

135 0406135 นาย เกรียงไกร กุดหอม

136 0406136 นาง จิตต์ศจี มูลสาร

137 0406137 นาย ธนวิชญ์ คณารส

138 0406138 นางสาว ล าไพ ชิณสา

139 0406139 นาย เอกชัย ร่มเย็น

140 0406140 นางสาว จริยา ทองดี
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

141 0406141 นางสาว พรทิพา ชาญการี

142 0406142 นาย ศุภสัณห์ นรบิน

143 0406143 นาย วัฒนะ ศิลปมณี

144 0406144 นางสาว นันธิสา สมใจ

145 0406145 นางสาว สุรีย์รัตน์ กัลยาวงศ์

146 0406146 นาย สุริยา ทองอุดม

147 0406147 นาย เวชศาสตร์ ครองยุทธ

148 0406148 นางสาว สุรัตนา ช้างสีทา

149 0406149 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ย่ังยืน

150 0406150 นางสาว ประนิดา ธรรมษา

151 0406151 นาย ศุภชัย โคตสีสาย

152 0406152 ว่าทีร้่อยตรี รัตนวัฒน์ สมัครสมาน

153 0406153 นางสาว พรธียา ความดี

154 0406154 นางสาว สมิตานัน อัคษร

155 0406155 นาย สุรินธร ย่ิงยงค์

156 0406156 นางสาว มินตรา เภตรา

157 0406157 นางสาว อรพรรณ ศรีงาม

158 0406158 นางสาว ญาณัชฉรา นาคะเมฆ

159 0406159 นางสาว ผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์

160 0406160 นางสาว กัญญารัตน์ โพธ์ิศรี

161 0406161 นาย อิทธิฺกร สมผล

162 0406162 นาย กิตตินันท์ สมภา

163 0406163 นาย พัชระ เมฆกกตาล

164 0406164 นางสาว ปิยะธิดา สนั่นเอื้อ

165 0406165 นาย วริทธ์ินันท์ เวียงอินทร์

166 0406166 นางสาว พรรณทวี ศักด์ิผิวฝาด

167 0406167 นางสาว บังอร แสนนาใต้

168 0406168 นางสาว ภัททิยาภรณ์ พละสินธ์ุ

169 0406169 นางสาว อุทัยวรรณ ม่อยจังหาร
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

170 0406170 นาย ธนวัฒน์ ค าพล

171 0406171 นางสาว พัฒนาพร ทองบ่อ

172 0406172 นางสาว สายฝน วรรณวงค์

173 0406173 นางสาว มาลินี สุทธิประภา

174 0406174 นางสาว วารีนุช กว้างนอก

175 0406175 นาย กฤติวิทย์ ศรีธร

176 0406176 นางสาว ปวีณนุช ศรีจ านงค์

177 0406177 นางสาว ปิยรัตน์ นาถมทอง

178 0406178 นาย ไชยรัตน์ สุระพร

179 0406179 นาย จิรพงษ์ สวัสด์ิภูมิ

180 0406180 นางสาว ศศิธร สุขจิต

181 0406181 นางสาว นภัสวรรณ โพธ์ิสิทธ์ิ

182 0406182 นาย กฤษประติพัฒน์ เหล่าสีดา

183 0406183 นางสาว นัฏฐริกา ปิยะมาตย์

184 0406184 นางสาว รัตนาพร สนิทนิตย์

185 0406185 นาย อัษฎางค์ รัตนภักดี

186 0406186 นาย คฑาวุธ สุ่มมาตย์

187 0406187 นางสาว อุรารักษ์ วาปีเก

188 0406188 นางสาว จุฬาลักษณ์ บัวสาย

189 0406189 นางสาว ทับทิม แสงสุวรรณ

190 0406190 นาย พูลทวี ศรีชัยมูล

191 0406191 นาย อดุลย์เดช ขุราษี

192 0406192 นางสาว เพียงกมล คูณแก้ว

193 0406193 นางสาว ศศิประภา ถาวร

194 0406194 นาง รินรดา วัดแสงศรี

195 0406195 นาย พิสิทธ์ิ แก้วกาหลง

196 0406196 นางสาว เนตรนภา ผือฮีเขวา

197 0406197 นางสาว สุพัฒตรา แสนนาใต้

198 0406198 นางสาว กนพร กุลมิ่ง
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

199 0406199 นาย พัฒนพิสุทธ์ิ วงเวียน

200 0406200 นาย อภิสิทธ์ิ สองศรี

201 0406201 นางสาว ณัฐชยา ศิริโสม

202 0406202 นางสาว กาญจนา ปรัชญาโณทัย

203 0406203 นางสาว ณัฐกานต์ มหามาศ

204 0406204 นาย คุณากร ทิพวัตร

205 0406205 นางสาว วชิราภรณ์ พานันท์

206 0406206 นาย ภาคภูมิ พลธรรม

207 0406207 นาย วัฒนา ไทยโสภา

208 0406208 นาย พิรุณ มาลัย

209 0406209 นางสาว กชพรรณ เสวกานันท์

210 0406210 นางสาว วรัชยา รักษาบุญ

211 0406211 นาย เอ็มชัย แสนกรุง

212 0406212 นางสาว ปณิชา ปาละวงศ์

213 0406213 นางสาว ณัชนันท์ ผุยปุโรย

214 0406214 นางสาว ปภาดา สนิทพจน์

215 0406215 นางสาว ปวีณา จันทะวงค์

216 0406216 นาย ธนวัฒน์ เสนน้ าเทีย่ง

217 0406217 นางสาว เพียงละออ หลักค า

218 0406218 นางสาว สกุลรัตน์ แสงสะโส

219 0406219 นางสาว ปานทอง แสนวัง

220 0406220 นาย พัฒนพงศ์ การชารี

221 0406221 นางสาว สฐาปณีย์ ไชยยงค์

222 0406222 นาง เสาวนี ดวงชมภู

223 0406223 นาย จุฑารพ หยาดไธสง

224 0406224 นางสาว ทิพวรรณ กุหลาบ

225 0406225 นางสาว ลัดดาวัลย์ หมื่นหาวงศ์

226 0406226 นางสาว ฑิฆมัพร แดงบุดดา

227 0406227 นาย สุพร แต้มพรมรินทร์
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

228 0406228 นางสาว กวิสรา วงศ์แก้วโพธ์ิทอง

229 0406229 นาง ลักขณา นฤพล

230 0406230 นาย พินิต อุปพงษ์

231 0406231 นางสาว ภัชรวรินทร์ คุณสมบัติ

232 0406232 นางสาว ปิยะนาฎ สู้สงคราม

233 0406233 นางสาว จิตราภรณ์ พงษ์จิตรภักด์ิ

234 0406234 นางสาว อรพิน เอนก

235 0406235 นางสาว วันนรี วิทักษ์บุตร
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