
ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0901001 นางสาว ศิริลักษณ์ เเสนทวีสุข

2 0901002 นางสาว เมธาศิณีย์ ล้ิมประยูร

3 0901003 นางสาว ณัฏฐ์ทิตา ฉัตรมหาจิรโชติ

4 0901004 นางสาว สริตา นิลเอก

5 0901005 นางสาว อทิตา พงษ์รัตนานุกูล

6 0901006 นางสาว วิชญาพร โกดี

7 0901007 นางสาว นุชสิรี เด็กหลี

8 0901008 นางสาว ปรีดาภรณ์ เกตุเลขวัตร

9 0901009 นางสาว อรอุมา ทองแก้ว

10 0901010 นาย คณิน กองมณี

11 0901011 นาย เอกนรินทร์ ภักดีสุวรรณ์

12 0901012 นางสาว กมลวรรณ วัฒนนุพงศ์

13 0901013 นางสาว จิราวรรณ ชูทอง

14 0901014 นางสาว เบญจวรรณ หลงละเลิง

15 0901015 นางสาว อรพรรณ จันทร์เล็ก

16 0901016 นางสาว เพ็ญวดี เพชรชนะ

17 0901017 นางสาว สุธีรา ดวงพิทักษ์พงศ์

18 0901018 นางสาว พรทิพย์ แก้วแป้น

19 0901019 นาย เสกสรร สอนปลอด

20 0901020 นางสาว ศิวนาถ พุม่ทิม ศิวนาถ พุม่ทิม

21 0901021 นางสาว วิภาวี สุขประจันทร์

22 0901022 นางสาว ทิพวรรณ เพิม่เดช

23 0901023 นางสาว ฑุลิกา หนูเสือ

24 0901024 นางสาว ปณาลี ไชยศรี

25 0901025 นางสาว อมรรัตน์ ชาญพล

26 0901026 นางสาว กรกนก สามารถ

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและกำรบัญชี

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ สำขำ 9  (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 9 หนา้ 1/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0901027 นางสาว ภาณุมาศ แสงปาน

28 0901028 นางสาว ภัทรวดี บัวขันธ์

29 0901029 นางสาว จันทิมาภรณ์ ทับไทร

30 0901030 นางสาว พิมพ์ชนก ซ่ือตรง

31 0901031 นางสาว ณัฐริกา ช่างคิด

32 0901032 นางสาว ศวรรณญา จันทร์แนม

33 0901033 นางสาว พัชรินทร์ทร เปรมลาภ

34 0901034 นางสาว เพชรชมพู เมืองนิล

35 0901035 นางสาว ดวงกมล บูรณเพ็ง

36 0901036 นางสาว ฐิติมา ศรีคิรินทร์

37 0901037 นางสาว อารียา ละม้าย

38 0901038 นางสาว กานติมา ปัญญาวุฒิธรรม

39 0901039 นางสาว อมรรัตน์ กวมทรัพย์

40 0901040 นาง บัวทอง วงศ์ขุนทอง

41 0901041 นางสาว เมธาวี ขันส าลี

42 0901042 นางสาว ลลิอร คงแก้ว

43 0901043 นางสาว กติกา แสงเพชร

44 0901044 นางสาว ณัฐพร รักษาแก้ว

45 0901045 นางสาว อภิญญา ทองมา

46 0901046 นางสาว อาภาภรณ์ จิตรา

47 0901047 นางสาว มณิภา เกื้อหมาด

48 0901048 นางสาว นุชจรีย์ สิทธิภ์ักดี

49 0901049 นางสาว ณัฐชา แก้วสีสด

50 0901050 นางสาว บงกช กาหลง

51 0901051 นางสาว นฤมล วารีอินทร์

พนักงานการเงนิและการบญัช ีสทบ.สาขา 9 หนา้ 2/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0904001 นางสาว นภัสรา ชัยนาคิน

2 0904002 นางสาว นิตยา สุริยนต์

3 0904003 นางสาว เข็มทอง ถุงทอง

4 0904004 นางสาว สุรีย์พร ตรัยภูมิ

5 0904005 นาย ศรายุทธ พุทธวรรณ

6 0904006 นางสาว จิราวรรณ ศรีฟ้า

7 0904007 นาย ฉัตรชัย ชื่นเรณู

8 0904008 นางสาว กัญญาภัค สุขด้วง

9 0904009 นาย พิสิษฐ์ แสงจันทร์ศิริ

10 0904010 นาย คฑาวุธ วงศ์กูล

11 0904011 นางสาว กาญจนาพร ผิวสุวรรณ

12 0904012 นางสาว มนัฐชรียา อินทรมณี

13 0904013 นางสาว ธัญญาภรณ์ พิเคราะห์

14 0904014 นางสาว อินทร์ธุอร ไกรสิทธิ์

15 0904015 นางสาว ศศิกานต์ ทนสังข์ถิ่น

16 0904016 นางสาว ประภาพรรณ วิชัยดิษฐ

17 0904017 นางสาว กรกนก จันทร์เทพ

18 0904018 นาย ศรัณย์ ปรางทอง

19 0904019 นางสาว น้ าฝน นาแสวง

20 0904020 นางสาว ศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์

21 0904021 นาย กัณตพงศ์ จันทร์โอกุล

22 0904022 นาย ธวัชชัย ช่วยบ ารุง

23 0904023 นาย ปรเมศวร์ ขาวทอง

24 0904024 นาย โชคชัย ฉิมวัย

25 0904025 นาย ราวุฒิ จงไกรจักร

26 0904026 นาย พันธกานต์ ธานีรัตน์

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง นิตกิร

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ สำขำ 9  (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

นติกิร สทบ.สาขา 9 หนา้ 3/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0904027 นาย ลุคมาน ยูโซะ

28 0904028 นาง ธิวาวรรณ ขุนสิทธิ์

29 0904029 นาย ถิรวัฒน์ ง่วนสน

30 0904030 นางสาว นุชรี ช่วยหอม

31 0904031 นาย เฉลิมเกียรติ เทพรินทร์

32 0904032 นาย เติมศักด์ิ ปิยัง

33 0904033 นาย ธวัช สาทอน

34 0904034 นางสาว มุกนรินทร์ ทองเกล้ียง

35 0904035 นาย จักรี ชะนะศรีสวัสด์ิ

36 0904036 นาย กริช เนตรพุกกณะ

37 0904037 นางสาว นฤมล สุขประดิษฐ์

38 0904038 นาย ฉัตรพงศ์ ทองมั่ง

39 0904039 นางสาว นิสาลักษณ์ พรหมดนตรี

40 0904040 นางสาว กัญญาณี คงภักดี

41 0904041 นาย ชัชวาล เจริญภักดี

42 0904042 นาย ปริวรรต ค ากล้า

43 0904043 นาย กันต์กมล ช่วยคง

44 0904044 นาย จตุพร ลุยจันทร์

45 0904045 นาย พงษ์วรินทร์ ศรีอินทร์

46 0904046 นางสาว มัณฑนา บุญใส

47 0904047 นาย กฤษฎา สมพงษ์

48 0904048 นาย อรุณศักด์ิ สกุลผอม

49 0904049 นางสาว จิราภรณ์ รู้จัก

50 0904050 นางสาว ณัชชา รักใหม่

51 0904051 นาย รัฐธรรมนูญ สวนจันทร์

52 0904052 นางสาว สุดารัตน์ ไพลอย

53 0904053 นางสาว นาตยา ยงเยื้องคง

54 0904054 ว่าทีร้่อยตรี วริทธิ์ บุญเกษม

55 0904055 นาย จีรวัฒน์ เพชรราช

56 0904056 นาย วรายุทธ์ พลศิลา

นติกิร สทบ.สาขา 9 หนา้ 4/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

57 0904057 นางสาว จุฑามาส ขุนนาม

58 0904058 นาย กิตติพงษ์ พรหมหิตาธร

59 0904059 นาย ชาญวิทย์ เหล่าจก

60 0904060 นาย อนุพงศ์ รัตนบุรี

61 0904061 นางสาว รัตนันน์ ฉายารักษ์

นติกิร สทบ.สาขา 9 หนา้ 5/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0905001 นางสาว วนากาญจน์ รัตโนดม

2 0905002 นาย ธณภัทร์ ณ ระนอง

3 0905003 นาย โสภณ ทานค า

4 0905004 นาย ปัญญา ทิพย์รัตน์

5 0905005 นางสาว ชลิญา เภามี

6 0905006 นางสาว พิมพ์ชนก แท่นมาก

7 0905007 นาย ปพิชญา ปานสิทธิ์

8 0905008 นางสาว วนิดา ช่วยวัง

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ สำขำ 9  (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

พนักงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สทบ.สาขา 9 หนา้ 6/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 0906001 นางสาว ทิพวรรณ์ สรรเพ็ชร

2 0906002 นางสาว ลดาวัลย์ จันทร์ผุด

3 0906003 นางสาว ฉัตรทริกา แซ่อึ่ง

4 0906004 นางสาว อุมาภรณ์ ศรีวิรัตน์

5 0906005 นางสาว นันทิพร เล่ทองค า

6 0906006 นางสาว จริยา เกาซ้วน

7 0906007 นางสาว อัญชลี ภูมิไชยา

8 0906008 นางสาว ธาตรีรัตน์ สองแก้ว

9 0906009 นางสาว จันทิมา ค าแก้ว

10 0906010 นางสาว อนัญชนา พุฒศรี

11 0906011 นาย วิโรจน์ ศรีบุญเรือง

12 0906012 นางสาว นิลมล สุวรรณรักษา

13 0906013 นางสาว สุภาพร ใบแย้ม

14 0906014 นางสาว จิตโสภิณ หมาดนุ้ย

15 0906015 นางสาว อมรรัตน์ แมนเมือง

16 0906016 นางสาว จันทร์จิรา แก้วช่วย

17 0906017 นาย ณัฐภูมิ จันเสนีย์วงษ์

18 0906018 นาย ธรรมรัตน์ กาญจนโสภาค

19 0906019 นางสาว อนัญญา วณิชชานนท์

20 0906020 นาย ณัฐวัศ ขวัญปาน

21 0906021 นาย ภานุวัฒน์ พลครุธ

22 0906022 นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วแสวง

23 0906023 นางสาว นภัสวรรณ ทองวิเชียร

24 0906024 นางสาว เปีย่มบุญญา สุวรรณบุตร

25 0906025 นางสาว เสาวนีย์ เห็นพร้อม

26 0906026 นางสาว สุวนิตย์ ชุมช่วย

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏิบัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที ่2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัตกิำรประชำรัฐ

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ สำขำ 9  (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 9 หนา้ 7/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

27 0906027 นาย กิตติศักด์ิ ชัยแก้ว

28 0906028 นางสาว อรอนงค์ เมืองทอง

29 0906029 นางสาว รินบุญญา คงทน

30 0906030 นาง วัชรี โฉมทะนงค์

31 0906031 นางสาว สุพรรษา นกแก้ว

32 0906032 นาย นิรัช สุขอนันต์

33 0906033 นาง เขมจีราฉัฐ วัฒนสุข

34 0906034 นางสาว ธมลวรรณ ยั่วยล

35 0906035 นาง รัตนา ทิพย์สุราษฎร์

36 0906036 นางสาว เจนจิรา สุขสกุล

37 0906037 นางสาว อารีวรรณ พัสดุ

38 0906038 นางสาว ฉัตรฑริกา กุญชรินทร์

39 0906039 นางสาว อรวรรณ หนูชู

40 0906040 นาย พณาวรรณ ชัยฤกษ์

41 0906041 นาง ฐิติมา ต่ันติกุล

42 0906042 นางสาว สุดารัตน์ ซัง

43 0906043 นางสาว ฐิติมา สมเกียรติกุล

44 0906044 นางสาว ชวัลลักษณ์ พยัฆพันธ์

45 0906045 นางสาว พรสุดา จันตะมะ

46 0906046 นางสาว จันทร์สุดา ประกาญจน์

47 0906047 นางสาว ลลนา สกุลรัตน์

48 0906048 นางสาว คุณัญญา เรืองสังข์

49 0906049 นาย วิษณุพงค์ เรืองจรัส

50 0906050 นาย เอกณรงค์ พิลา

51 0906051 นาย รัฐพล ล าพูน

52 0906052 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อมรรัตน์ ประดิษฐสาร

53 0906053 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์

54 0906054 นางสาว อุมาพร คงทอง

55 0906055 นางสาว ณัฐกมล วุฒิกานนท์

56 0906056 นาย วสิษฐ วีระเสถียร

พนักงานปฏบิตักิารประชารัฐ สทบ.สาขา 9 หนา้ 8/18



ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

57 0906057 นาย ณัฐพันธุ์ บัวเพชร

58 0906058 นาย ทศพล เนาวนัด

59 0906059 นางสาว ศยามล รอดนิตย์

60 0906060 นางสาว กชวรรณ ธรฤทธิ์

61 0906061 นาย จักรนรินทร์ ทองศรี

62 0906062 นาย อับดุลลายิ เง๊าะ

63 0906063 นางสาว ธารีรัตน์ พลับพลึง

64 0906064 นาย วงศกร เมฆานวกุล

65 0906065 นาย พลสิทธิ์ ไสหลวง

66 0906066 นางสาว อุไรวรรณ ทองเจียม

67 0906067 นางสาว นงลักษณ์ สุวรรณ

68 0906068 นางสาว ปนัดดา บุตรเผียน

69 0906069 นางสาว สุดารัตน์ ทิพย์สุราษฎร์

70 0906070 นางสาว วิลาวัลย์ รัตนา

71 0906071 นางสาว ศศิธร เดชะ

72 0906072 นาย ธนวัฒน์ มีเสน

73 0906073 นาง อลิสา แสงสุภา

74 0906074 นาย บุญสม ด าทอง

75 0906075 นางสาว ศิริพันธ์ นิลกรัตน์

76 0906076 นางสาว สุนิสา ช่วยอุดม

77 0906077 นางสาว สุภารัตน์ ทองสงค์

78 0906078 นาย ไพศาล ผลแก้ว

79 0906079 นางสาว ปิยฉัตร หนูคงบัตร

80 0906080 นางสาว วราภรณ์ คงใหม่

81 0906081 นางสาว นวพรรษ ดาวมณี

82 0906082 นางสาว อารยา พวงจิตร

83 0906083 นาย ไพศาล คงน่วม

84 0906084 นาย ณัฐยศ คงไข่

85 0906085 นางสาว ขวัญประกาย เกิดมุสิก

86 0906086 นางสาว อรอุมา เหล็กกล้า
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - นำมสกุล

87 0906087 นาง เยาวมาส ณ นคร

88 0906088 นางสาว ธิดารัตน์ มณีรัตน์

89 0906089 นางสาว วลัยลักษณ์ ศรีชัย

90 0906090 นางสาว กานต์ธิดา ดีทอง

91 0906091 นางสาว อัฉรา เรืองพรหม

92 0906092 นาย นัฐวุฒิ แก้วศักด์ิ

93 0906093 นางสาว วิไลลักษณ์ ชูทอง

94 0906094 นางสาว ศิริวรรณ ล้ิมสมุทร

95 0906095 นางสาว ณัฐชยา เสนประดิษฐ์

96 0906096 นาย ศรพงศ์ สวัสดิสาร

97 0906097 นางสาว อ้อยทิพย์ พรหมรักษา

98 0906098 นางสาว วิชญาดา พรหมแก้ว

99 0906099 นางสาว พัทธนันท์ แสงเดช

100 0906100 นางสาว จิตติมา ประเสริฐ

101 0906101 นางสาว พิชญ์สินี บุญเสริม

102 0906102 นาย ชาญณรงค์ นิลอนันต์

103 0906103 นางสาว ศศิพิมพ์ จิตรจ านอง

104 0906104 นางสาว อรวิภา เรืองพจน์

105 0906105 นาย ปิยะวุฒิ คงอินทร์

106 0906106 นางสาว วาณี กาเตะ

107 0906107 นางสาว อัมพิกา กรดมาก

108 0906108 นางสาว นรินทร สมัครแก้ว

109 0906109 นางสาว นภัสกร ด้วงชู

110 0906110 นางสาว จันทรรัตน์ สมประสงค์

111 0906111 นางสาว อริสรา รัตนวรรณ

112 0906112 นางสาว กนกพร สามยาม

113 0906113 นางสาว กมลนภัสร์ ก้านกิ่ง

114 0906114 นางสาว โสภิดา อุปมิตร

115 0906115 นางสาว อุมาพร มณีนิล

116 0906116 นางสาว พลอยนิศา เจริญเดชธนกิจ
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117 0906117 นางสาว หทัยทิพย์ ข าเจริญ

118 0906118 นาย สุรชาติ ทองปาน

119 0906119 นาย ก้องชณัฐ ชูยงค์

120 0906120 นางสาว เบญจรัตน์ เกตุแป้น

121 0906121 นางสาว ชัชฎา ศรีภักดี

122 0906122 นางสาว วิลาวรรณ แก่นทองจันทร์

123 0906123 นางสาว สิภาลักษณ์ วสุอัครภิรมย์

124 0906124 นาย คิมหันต์ แสงอาทิตย์

125 0906125 นางสาว อรอนงค์ โพธิแ์ป้น

126 0906126 นาย สุวศิน เขียวสุวรรณ

127 0906127 นาย ภานุวัฒน์ เครือทอง

128 0906128 นางสาว สายพิณ หนูร่ืน

129 0906129 นางสาว วิภาดา ลาทอง

130 0906130 นางสาว นัยน์ชนก เทพเล่ือน

131 0906131 นาย ศิรเศรษฐ์ อภิชนังกูร

132 0906132 นางสาว พัตรพิมล สมบัติแก้ว

133 0906133 นาย อภิรัฐ ดีทองอ่อน

134 0906134 นางสาว ปนัสญา ช านาญ

135 0906135 นางสาว กมลทิพย์ จิตราภิรมย์

136 0906136 นางสาว นิภาพร วิบุลศิลป์

137 0906137 นางสาว นัยนา จันทร์สุวรรณ

138 0906138 นางสาว จิราวรรณ วงค์เมฆ

139 0906139 นางสาว ณัจยา ล๊ะอาหลี

140 0906140 นางสาว พรพิลาศ วงค์เมฆ

141 0906141 นางสาว พรธิดา สาระคง

142 0906142 นางสาว วิลาวัณย์ พุทธพงค์

143 0906143 นางสาว จริยา น้ าเพชร

144 0906144 นางสาว เบญจมาศ ราชฉวาง

145 0906145 นางสาว เนตรทราย ใจเปีย่ม

146 0906146 นางสาว ชนากานต์ เนียมสุวรรณ์
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147 0906147 นาย อรรถกร ทองเพ็ง

148 0906148 นางสาว สุธาภรณ์ ภิญโญ

149 0906149 นาย ชาลี กิตติเวชวรกุล

150 0906150 นางสาว พรพรรณ รัตนดากุล

151 0906151 นางสาว รัตติกาญจน์ ปานมาตย์

152 0906152 ว่าทีร่.ต หญิง ศุภสร ประแจ

153 0906153 นางสาว จันทิมา ปานสมุทร

154 0906154 นางสาว กัญญาณัฐ สารเทพ

155 0906155 นาย รุ่งอรุณ ศรีศักด์ินา

156 0906156 นางสาว สมหญิง เพ็งหีต

157 0906157 นางสาว สุริพร เพ็ชรคงทอง

158 0906158 นางสาว สุรีภรณ์ ฤทธิช์่วยรอด

159 0906159 นาย ทักษิณ ชดาการ

160 0906160 นาย พรเทพ หาสัตว์

161 0906161 นาย นายวุฒิชัย ล่องจ้า

162 0906162 นางสาว ชนากานต์ เสนา

163 0906163 นาย อดิศักด์ิ โอทอง

164 0906164 นางสาว ปริมกาญจน์ ธีรพรเอกพัชร์

165 0906165 นาย ธีรพงศ์ เดชะพันธ์

166 0906166 นาง สมจิตต์ พลายทอง

167 0906167 นางสาว สุวิสา ชายเกตุ

168 0906168 นาย ก่อพงศ์ ชัยช่วย

169 0906169 นาย ศรชัย ร่ืนสุคนธ์

170 0906170 นางสาว สุนันท์ ทรายทอง

171 0906171 นางสาว มนต์นภา คีรีโชติ

172 0906172 นาย ธนพล รัตนพันธ์

173 0906173 นาย ยศอนันต์ แก้วมาก

174 0906174 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยช่วย

175 0906175 นาย ปุลวิทย์ ชูไชย

176 0906176 นาย จิตรกร บัวจันทร์
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177 0906177 นางสาว นิตธิรา พรหมอุบล

178 0906178 นางสาว ซานิยาฮ์ ส าแดงสาร

179 0906179 นางสาว ภาวิณี คงสุขี

180 0906180 นาย เอกชัย พรหมเวช

181 0906181 นางสาว อัฉรารักษ์ ทาแกง

182 0906182 นาย สุรศักด์ิ คงแก้ว

183 0906183 นางสาว ณรัษมา กิ้มนวน

184 0906184 นางสาว มนัสนันท์ วงศ์วีระ

185 0906185 นาย ภัทรพล สาบุตร

186 0906186 นาย เฉลิมเกียรติ ทองช่วย

187 0906187 นาย ถิรภัทร ละอองแก้ว

188 0906188 นางสาว จุไรรัตน์ จิตจ า

189 0906189 นางสาว จิราภา ศิลปะ

190 0906190 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ทองสมจา

191 0906191 นางสาว ณัฐติญา นกแก้ว

192 0906192 นางสาว บุษยมาศ ชาญอักษร

193 0906193 นาง เบญจมาภรณ์ เกื้อสังข์

194 0906194 นางสาว สุวิสาข์ พรหมขุนทอง

195 0906195 นาย นนทพันธ์ เถาลอย

196 0906196 นาง อริสา คชรัตน์

197 0906197 นาย กิตติธัช พุม่พวง

198 0906198 นางสาว บุษบากร บุญถาวร

199 0906199 นางสาว อรวรรณ ทิดคงทอง

200 0906200 นาย ประวิทย์ ท้าวมั่น

201 0906201 นางสาว กมลพร สิทธิเวช

202 0906202 นาย สัมฤทธิ์ จันทร์นิตย์

203 0906203 นาย ธนภูมิ อุลิศ

204 0906204 นางสาว สุนิดา ไทยนุกูล

205 0906205 นางสาว อภิญญา วงค์ธิดา

206 0906206 นาย สุรศักด์ิ ช่วยอักษร
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207 0906207 นางสาว นวมน หนูเซ่ง

208 0906208 นางสาว พรภิรมย์ จันทศรี

209 0906209 นางสาว เบญจวรรณ คงรักษา

210 0906210 นางสาว อัจฉราภรณ์ คงรักษา

211 0906211 นางสาว กาญจนา นราคม

212 0906212 นางสาว สุภาพร อนุไพร

213 0906213 นาย จิตติทัน ชีล่ัน

214 0906214 นางสาว ณัฐชยา ฝ่ังชลจิตร

215 0906215 นางสาว ปิยะนันท์ เล็กคู

216 0906216 นาย วีรวัฒน์ จุนเด็น

217 0906217 นาย ปฐมพงษ์ คเชนทร์

218 0906218 นาย ธีระศักด์ิ สงค์หนู

219 0906219 นางสาว จันทร์ติมา วิวัฒนา

220 0906220 นางสาว อัญชิษฐา บุญฤทธิ์

221 0906221 นางสาว สิริรัตน์ ร่ืนรวย

222 0906222 นางสาว ปาลิตา จารึกเรียบ

223 0906223 นาย สิทธิศักด์ิ บุญเสมอ

224 0906224 นาย รชานนท์ คุมพวกมิตร

225 0906225 นางสาว มณีเนตร เกตุภูพ่งษ์

226 0906226 นาย ณัฐวัตร นวลละออง

227 0906227 นาย ทรงธรรม ขันแกล้ว

228 0906228 นางสาว สาริณี ทองเหม

229 0906229 นาย อภิชาติ แก้วโกถม

230 0906230 นาย ธนวัฒน์ วงค์มี

231 0906231 นางสาว ปิยะนุช นาควิลัย

232 0906232 นางสาว รุ่งทิวา ทรงนาศึก

233 0906233 นางสาว สุนิษา ทองมาก

234 0906234 นางสาว ศศิชา อิ่วสง
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1 0909001 นาย ยุทธดนยั เอกาพันธ์

2 0909002 นาย ชูสิทธิ์ สิงหช์ู

3 0909003 นางสาว กริณย์รัศมิ์ เกษศิริ

4 0909004 นาย อรรถพล เพ็งแก้ว

5 0909005 นางสาว วรุณรัตน์ ใจสมุทร

6 0909006 นางสาว นวพร หลีหมัน

7 0909007 นางสาว เกสริน ศรีรอดภยั

8 0909008 นางสาว ศิรินทิพย์ บญุชัย

9 0909009 นางสาว สรัณยา เกล้ียงเกลา

10 0909010 นางสาว พิมพิลา โพนพันนา

11 0909011 นาย ศุภกร โสมเพชร

12 0909012 นาย ปญัญาพล เล่ืองสุนทร

13 0909013 นางสาว จิตสุภา บญุเจริญทวีสุข

14 0909014 นางสาว อรกมล หตัถวิก

15 0909015 นาง จารีรัตน์ กรดนวล

16 0909016 นาย เชิดศักด์ิ ศรีเจริญ

17 0909017 นางสาว อนญัญา ค าหนกั

18 0909018 นางสาว กมลพร พรหมคง

19 0909019 นาย ศุภชัย แสงระวี

20 0909020 นางสาว กรวรรณ จันทร์แก้ว

21 0909021 นางสาว นฐัพร สวัสดี

22 0909022 นาย สมรักษ์ สุวรรณโณ

23 0909023 นางสาว พิชามญชุ์ ยินเสน

24 0909024 นาง วรรณธนา สังข์ทอง

25 0909025 นางสาว ชีวาพร ทิพย์แสง

26 0909026 นางสาว ชมชนก แก้วศิริ

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งพนักงำน ระดบัปฏบิัตกิำร

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ    ลงวันที่ 2 ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป

ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืงแห่งชำต ิ สำขำ 9  (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

ชือ่ - นำมสกุล
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27 0909027 นางสาว อภชิญา ไตรอภรัิกษ์

28 0909028 นางสาว อุทุมพร รัตนชู

29 0909029 นาย ปรวรรษ ศรีเทพ

30 0909030 นางสาว ปนสัยา พัฒนยรรยง

31 0909031 นางสาว ผุสดี พรหมรักษ์

32 0909032 นางสาว วรรณดี รัตนบรีุ

33 0909033 นางสาว อัญชลี สมทรง

34 0909034 นาย กิตติศักด์ิ วรรณวิริยะ

35 0909035 นางสาว ปาจรีย์ บญุรักษ์

36 0909036 นางสาว นชุนาฎ ราชรักษ์

37 0909037 นางสาว กรรณิกา เหีย้เล้ง

38 0909038 นางสาว ทิพย์วิมล เทียมยม

39 0909039 นาย จิรพันธ์ เพชรกุล

40 0909040 นางสาว กันทิมา ส่งแสง

41 0909041 นาย ณรงค์ จงรักษ์

42 0909042 นาง กฤติยา พรศรี

43 0909043 นางสาว อารีรัตน์ นวลพลับ

44 0909044 นางสาว ณัฏยา เขียวสวัสด์ิ

45 0909045 นางสาว นโิลบล อุ่นทิพย์

46 0909046 นางสาว เบญญาพร เครือวัน

47 0909047 นาง สุนสิา ตาวัน

48 0909048 นาย สุริยันธ์ หวันหยี

49 0909049 นาย ชัยวัฒน์ สิทธิศักด์ิ

50 0909050 นาย ศาสตรินทร์ นาสิงเตา

51 0909051 นางสาว ขนษิสรา เงินศรี

52 0909052 นางสาว ชมพูนกิข์ ณ นคร

53 0909053 นาย พงศ์สกร โอเครา

54 0909054 นางสาว สุนษิา กลับช่วย

55 0909055 นางสาว จิตรา ราชพิบลูย์

56 0909056 นาย พีระพล คงสุข
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57 0909057 นางสาว กัณฐมณี สืบ

58 0909058 นางสาว อรกนก ศรีแก้ว

59 0909059 นาง สุดารัตน์ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต

60 0909060 นาย วรัญญู พรหมเพ็ญ

61 0909061 นางสาว เกวลี แกล้วกล้า

62 0909062 นางสาว วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ

63 0909063 นางสาว สุธีระภทัร ภริมย์

64 0909064 นาย ทวีศักด์ิ ไชยขันธ์

65 0909065 นาย สันติชัย เลิศวาสนา

66 0909066 นางสาว เบญ็จวรรณ แสงเพชร

67 0909067 นางสาว ณัฏฐิกา ปริุนทราภบิาล

68 0909068 นางสาว ปยิรัตน์ หนยูก

69 0909069 นางสาว อรอุมา สุภาภรณ์

70 0909070 นางสาว ธิดารัตน์ เหล็กเนตร

71 0909071 นางสาว สุวรินทร์ อ่อนค า

72 0909072 นาย เริงฤทธิ์ บษุย์เพชร

73 0909073 นาย กิตติพงษ์ เมฆคะ

74 0909074 นางสาว หนึง่ฤทัย ภมูิเพ็ง

75 0909075 นาย สันติชัย คงข า

76 0909076 นางสาว ขนษิฐา ชูเลข

77 0909077 นางสาว ธิดารัตน์ เจริญทรัพย์

78 0909078 นาย กิดาการ พันธุ์ทอง

79 0909079 นาง ทิพย์ ศรีสุวรรณ

80 0909080 นางสาว สุนนัทา ชนาชน

81 0909081 นางสาว ลภสัรดา สุวรรณรัตน์

82 0909082 นางสาว อุษา อังกุลดี

83 0909083 นางสาว สุภาวดี ฉิมนุม่

84 0909084 นางสาว จุฑาวรรณ ล้วนอินทร์ชู

85 0909085 นางสาว โสรยา วิโรจน์

86 0909086 นางสาว เบญจวรรณ ติกขะนา
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87 0909087 นางสาว สุพรรษา สุวรรณวาทิน

88 0909088 นาย ธีรวัจน์ สุขเจริญ

89 0909089 นาย จิรวัฒน์ แกล้วกล้า

90 0909090 นาย พีรวิชช์ ชูจิตต์

91 0909091 นางสาว พรรษา เทียนงาม

92 0909092 นางสาว มรุณี สุหลง

93 0909093 นางสาว ปวีณา เทพแก้ว

94 0909094 นางสาว ลลิตา ฉัตรจินดารัตน์

95 0909095 นางสาว จรีภรณ์ คล่ีแก้ว

96 0909096 นางสาว ณัฏฐนนัท์ เกษรจันทร์

97 0909097 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จีราพร เกตุสถิต

98 0909098 นางสาว จุฑารัตน์ รับไซ

99 0909099 นางสาว จันชฎาพร เทพรักษ์

100 0909100 นางสาว โศภษิฐา เสนวีงศ์ ณ อยุูธยา

101 0909101 นางสาว เจนจิรา กุกัญญา

102 0909102 นาย วิศรุต ผลส่ง

103 0909103 นางสาว ฌชิสา เดชวัฒน์

104 0909104 นาย ปฐมพงศ์ ทองดียิ่ง

105 0909105 นาย สุทธิศักด์ิ เพ็ชรกุล

106 0909106 นาย กิรติ สุวรรณโชค

107 0909107 นางสาว จุฑาพร เดชะ

108 0909108 นางสาว เปมิกา เจะดะหยอ

109 0909109 นาย กิตติศักด์ิ สอนนชุา

110 0909110 นางสาว วนดิา ช่อไม้

111 0909111 นาย ชัยณฤทธิ์ บตุรเล่ียม

112 0909112 นางสาว วัลภา ใจจร

113 0909113 นางสาว สโรชา อาดเสนาะ

114 0909114 นางสาว วิภาวี จินวงศ์

115 0909115 นางสาว หนึง่ฤดี ปานแก้ว

116 0909116 นาย ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ชร
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