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เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัด

1 1001 นางสาว ฐิติมา สมุทรานนท เชียงใหม

2 1002 นางสาว อนงคนาฎ สิทธิวงค ลําปาง

3 1003 นาย ปฏิญญา เทพจันทร แพร

4 1004 นาย คงกริช คําสอน แพร

5 1005 นางสาว สุชาดา คําสอน แพร

6 1006 นางสาว ณัฐธันยา ชุมศักดิ์ เชียงใหม

7 1007 นาย สมบูรณ รินทาว นาน

8 1008 นางสาว นภิสา สารสุรินทร แพร

9 1009 นางสาว จันจิรา นามวงคุณ พิจิตร

10 1010 นาย กําชัย ชูแกว พิษณุโลก

11 1011 นาง อําไพ บํารุงคีรี เพชรบูรณ

12 1012 นางสาว วรรณา ทอพัฒนาถาวร เพชรบูรณ

13 1013 นาง อลิษา เพ็ญประดิษฐ เพชรบูรณ

14 1014 นาง นุจรินทร สิทธิฤทธิ์ เพชรบูรณ

15 1015 นาย ณัฐวุฒิ ธนันชัย เชียงใหม

16 1016 นางสาว วิลัยพร วันเต็ม เชียงราย

17 1017 นาง ภาวฎี เวียงนนท กาฬสินธุ

18 1018 นาง พัทธธีรา ยศสันเทียะ เชียงใหม

19 1019 นาง อารยา โชติชัยพิบูล เชียงใหม

20 1020 นางสาว ทิพยอุษา ศรีแสง เพชรบูรณ

21 1021 นางสาว พรนิภา ศรีแสง เพชรบูรณ

22 1022 นางสาว มัตติกา ศรีแสง เพชรบูรณ

23 1023 นางสาว วิไลวรรณ ศรีหาตา อุตรดิตถ

24 1024 นาย สยาม เจติยานนท สงขลา

25 1025 นาย สมเกียรติ จิระวงศเสถียร กทม

26 1026 นาง แพวพรรณ เครือจันทร ลําปาง

27 1027 นาง วรรณรัชต ตันศักดานุวัตร พิษณุโลก

28 1028 นางสาว ณพัชรพรรณ ก่ีอยางรุงเรือง พิษณุโลก

29 1029 นาง พัชรินทร บุญสอน ตาก

30 1030 นาย ผล ขันคํา เชียงราย

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

31 1031 นางสาว สุรีพร อายไชย เชียงราย

32 1032 นาย ฐิติกร สุขเสาร เชียงใหม

33 1033 นางสาว พิริยาภรณ คําไชยวงค นาน

34 1034 นางสาว ภัณฑิรา งามวงศสุข เชียงราย

35 1035 นางสาว อิทธญา จันทรประไพพงค เชียงราย

36 1036 นางสาว วิลัยวัลย จันทาโฮง พิษณุโลก

37 1037 นางสาว ดวงกมล สีแกว เพชรบูรณ

38 1038 นาง แสงนภา กัลยาประสิทธิ์ เพชรบูรณ

39 1039 นาง ธีรากร จิตรเกษม เพชรบูรณ

40 1040 นางสาว วิลาวัลย พลนอย เพชรบูรณ

41 1041 นาง ขวัญปวีณ ชัยพรหมมินทร เชียงใหม

42 1042 นางสาว อุษมาภรณ หวงตาย เพชรบูรณ

43 1043 นางสาว จันทรหอม เชื้อปญญา ลําพูน

44 1044 นางสาว ปลื้มจิตร สุริชัย นครสวรรค

45 1045 นาง ณัฐฐาภรณ มั่งมูล พะเยา

46 1046 นาย ตอศักดิ์ เสมอวงศติ๊บ ลําปาง

47 1047 นางสาว เพ็ญนภา ลือแกว อุตรดิตถ

48 1048 นางสาว ชนากานต หูทิพย ลําปาง

49 1049 นาย จํารัส วงสา นครสวรรค

50 1050 นาย กิตติพงษ ใจคํา นาน

51 1051 นาย ธนกฤต สุยะใหญ ลําพูน

52 1052 นางสาว ศศิรส ศรีนวล ลําปาง

53 1053 นาง นันทนา โภคินมาศ เชียงใหม

54 1054 นางสาว อารัญญา แสนวิชัย แมฮองสอน

55 1055 นาย ประวิทย เจริญรูป นครสวรรค

56 1056 นางสาว กาญจนา ปนตา เชียงราย

57 1057 นาง กมลรัตน เรือนคํามูล เชียงใหม

58 1058 นาง จีรวรรณ จันทรภักดีแกว นาน

59 1059 นางสาว สุนิสา จินะโกฎิ เชียงราย

60 1060 นาย ธรม รักษธรรมธัญ เชียงใหม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

61 1061 นาง สาวิกา คําพา เชียงใหม

62 1062 นางสาว มณีรัตน สุวรรณรัตน เชียงราย

63 1063 นางสาว แสงเดือน หลวงปน เชียงราย

64 1064 นาง สุมาลี ปญญาอมรวัฒน เชียงราย

65 1065 นางสาว สุภาภรณ คลังทับ ลําปาง

66 1066 นางสาว วชิรญาณ ไชยโย นาน

67 1067 นาย ธัชพงศ สิงหเดช พิษณุโลก

68 1068 นางสาว ชาคริยา แกวทิพย เชียงใหม

69 1069 นาย ประทีป บุญคง ลําพูน

70 1070 นาง นัทธพร ยุปารวงศ ลําพูน

71 1071 นางสาว เรณู บุญอินทร นครสวรรค

72 1072 นางสาว วรลักษณ เปยงใจ นาน

73 1073 นาง สายพิณ จันเตียม เชียงใหม

74 1074 นางสาว จิรานุช อานุภาพยรรยง ลําปาง

75 1075 นาง วิภาพร หนออินทรชัย เชียงใหม

76 1076 นางสาว นภาพร สมศรี เชียงราย

77 1077 นาย ศิลชัย ยอดผานเมือง เชียงราย

78 1078 นาง ณัฐธิดา กลับกูล เพชรบูรณ

79 1079 นางสาว วิชชุดา แกวทา เพชรบูรณ

80 1080 นาย ธนกร แสงสวาง เพชรบูรณ

81 1081 นาง อําไพ ศักดิ์บุญ เชียงใหม

82 1082 นางสาว อาภัสรา คําภิโล เชียงใหม

83 1083 นาง อุษณีย เส็งพานิช พิษณุโลก

84 1084 นางสาว ศิริวิมล สุขเกษม อุตรดิตถ

85 1085 นาง สุภัสสร ศรีสุวรรณ เพชรบูรณ

86 1086 นางสาว รุจิรา ปญญาวงค ลําปาง

87 1087 นาย ปรัตถกร มุงเมือง อุตรดิตถ

88 1088 นางสาว พิสมัย ทะนันชัย เชียงใหม

89 1089 นาย วันชัย พงศสุวรรณกิจ เชียงใหม

90 1090 นางสาว พัชญา คําปลิว เชียงใหม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล
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ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

91 1091 นาง ธัญชนิต เงาะดู เชียงใหม

92 1092 นางสาว อังคณา ใจแข็ง เชียงใหม

93 1093 นางสาว พิมพจันทร ศรีแทนแกว เชียงใหม

94 1094 นาง นิดาวรรณ อินตา เชียงใหม

95 1095 นาย กูเกียรติ ทิพยจักร เชียงใหม

96 1096 นางสาว รัตนา สําราญ พิจิตร

97 1097 นาย ยุทธเอก สายปญญา เชียงใหม

98 1098 นาง ไพรินทร เอี่ยมละออ ลําพูน

99 1099 นางสาว สุนิสา ยังเหล็ก อุตรดิตถ

100 1100 นาย วัชระ เกิดมีมูล อุตรดิตถ

101 1101 นาง สุดารัตน รักรุงโรจน เชียงราย

102 1102 นาง เพ็ญนภา ยืนชัย เชียงใหม

103 1103 นางสาว ฑัณฐิยา ไวยะกา เชียงราย

104 1104 นาง พิมพใจ หอมจันทร เชียงใหม

105 1105 นาง เบญจมาศ สอนสิทธิ์ สุโขทัย

106 1106 นางสาว จินตนา ไชยปญโญ ลําพูน

107 1107 นางสาว รจนา จันทรทบ ลําพูน

108 1108 นาง วาสนา พรมใจ นาน

109 1109 นาง ธิษติยา ถวิลคํา นาน

110 1110 นางสาว ทัศนีย สีธิปอม พะเยา

111 1111 นาง นางอัญเชิญ ทูนแกว พะเยา

112 1112 นาง ภิญญา เฮิงโม ตาก

113 1113 นาย อุเทน บัวไทย เพชรบูรณ

114 1114 นางสาว โสภิดา ศรีวิชัย เชียงใหม

115 1115 นางสาว ปทุมวดี สาสวนกวาง เชียงใหม

116 1116 นางสาว มินตรา เลงจันทร เชียงใหม

117 1117 นางสาว อาทิตยา ลังกาพะยอม เชียงใหม

118 1118 นางสาว พิมพประภา สิงหแกว พะเยา

119 1119 นางสาว ณัฐนันท บุญคง ลําพูน

120 1120 นางสาว จารุณี สองเมือง แพร



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล
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ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

121 1121 นางสาว ณัฐวรรณธ แกวจันทร เชียงราย

122 1122 นางสาว นิภา สีลากุล เชียงราย

123 1123 นาง ธัญทิพย บํารุงศรี เชียงราย

124 1124 นางสาว ฐิตารีย ดนุพงศสิริ ลําพูน

125 1125 นาง จันทรธิรา ชัยชนะ ลําพูน

126 1126 นาง สุพรรณี นาใจ เชียงใหม

127 1127 นาง รักษมล คําอุน เชียงใหม

128 1128 นางสาว ฉันทนา พลทา เชียงใหม

129 1129 นางสาว ฉัตรชนก หยวกยง พิษณุโลก

130 1130 นางสาว จันทนา บัวคลื่น แมฮองสอน

131 1131 นางสาว วิรา สุขสวัสดิ์ เชียงใหม

132 1132 นาง ทัชรสยา ฟองมี อุตรดิตถ

133 1133 นางสาว นางสาวกรรณิกา กันทะวัง เชียงราย

134 1134 นางสาว ธิดาพร ชัยเนตร เชียงราย

135 1135 นาย พิทยา เกียรติเจริญพร เชียงใหม

136 1136 นาง จันทรเพ็ญ ไชยเทพ เชียงใหม

137 1137 นาง เกษิณี วงคเวียน สุโขทัย

138 1138 นางสาว ปฏิญญา วงคเวียน สุโขทัย

139 1139 นางสาว มัชฌิมา ขันคลาย ลําปาง

140 1140 นาง รัตติกาล จากีบ ลําปาง

141 1141 นาง จุลมณี สุวรรณ เชียงใหม

142 1142 นาง กัณยา สนิท เชียงราย

143 1143 นาย ภูผา เปยสืบ ลําปาง

144 1144 นางสาว ปยวรรณ หาญใจ เชียงใหม

145 1145 นางสาว ประภัสสร ยอดสันเที๊ยะ นครสวรรค

146 1146 นางสาว วิชชุลดา สีตะสาร เชียงใหม

147 1147 นางสาว รสสุคนธ สมบูรณชัย ลําพูน

148 1148 นางสาว รุงนภา สมบูรณชัย เชียงใหม

149 1149 นางสาว กัญญนลิน พงศจักรธรณ เชียงใหม

150 1150 นางสาว หทัยกานต ศรีวรรณ เชียงใหม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล
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ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

151 1151 นางสาว เกศสุดา วนาพงศากุล เชียงใหม

152 1152 นาง วลัยพร พรหมวงศศา เชียงใหม

153 1153 นาย วชิรวิทย หมื่นจงใจดี เพชรบูรณ

154 1154 นางสาว ปรียาภรณ ขวัญแนน เพชรบูรณ

155 1155 นาง วารุณี นวลศรี เพชรบูรณ

156 1156 นางสาว อันธิกา ซุงจารย เพชรบูรณ

157 1157 นางสาว ทิพยภัสสร มูลมาก นครสวรรค

158 1158 นางสาว ญาณิศา แกวกุณโฑ นครสวรรค

159 1159 นางสาว เพชรรัตน ดํารงค เชียงใหม

160 1160 นาง ขจรรัตน ณะอินคํา เชียงใหม

161 1161 นาง สุกัลญา ทรัพยเมือง อุตรดิตถ

162 1162 นางสาว เนตรศิรินทร นามวงค เชียงใหม

163 1163 นาง ธนัฎฐา บัววังโปง อุตรดิตถ

164 1164 นางสาว หนึ่งฤทัย ปาณะจํานงค อุตรดิตถ

165 1165 นาง กิรณา ยี่สุนแซม เชียงใหม

166 1166 นาง นภาลัย มวงทอง เชียงใหม

167 1167 นางสาว นภา พรมเมือง เชียงราย

168 1168 นางสาว พิกุล ไชยชะนะ เชียงราย

169 1169 นางสาว ธารารัตน พรมยศ เชียงราย

170 1170 นาย สุเมธ แกวหลวง เชียงใหม

171 1171 นางสาว อัมไพวรรณ หมื่นแสน เชียงใหม

172 1172 นาย ทินกฤต คุณยศยิ่ง พะเยา

173 1173 นาง นัยนา ถาวงศ เชียงใหม

174 1174 นางสาว พรรณี ธิสาระ ลําปาง

175 1175 นาย อํานาจ คําภิโล สุโขทัย

176 1176 นางสาว สุปราณี เกเยน เชียงราย

177 1177 นางสาว สวรรยา ใจโส เชียงราย

178 1178 นางสาว สุริษา ปนคําปน เชียงราย

179 1179 นางสาว รวีวรรณ กลิ่นหอม เชียงราย

180 1180 นางสาว นิตยา นานาทองสกุล เชียงราย



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล
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ณ ศูนยสอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

181 1181 นางสาว วชิราภรณ สายสุริยะ เชียงใหม

182 1182 นาง ปทิตตา ไชยอุประ ลําพูน

183 1183 นางสาว ราณี ชํานาญวิทย ลําพูน

184 1184 นางสาว อริสสา ศิริคําปา เชียงราย

185 1185 นางสาว ศุกัญญวรา ทองชัย เชียงใหม

186 1186 นาง บุญญาพร เมฆพัฒน เชียงใหม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัด

1 2001 นาง พนิดา ขิขุนทด นครราชสีมา

2 2002 นาย สิรภพ แสนอุน รอยเอ็ด

3 2003 นาง นวลจันทร ระวิโรจน มหาสารคาม

4 2004 นาย อานนท งวดสูงเนิน นครราชสีมา

5 2005 นางสาว ทิพวรรณ สีดาดิษฐ สกลนคร

6 2006 นาง บรรณฑรพรรณ สุนทโรจน มหาสารคาม

7 2007 นางสาว สมหวัง สีหะ มหาสารคาม

8 2008 นาย นายวีระศักดิ์ เบอรไธสง บุรีรัมย

9 2009 นาง นัชยาพร เบอรไธสง ขอนแกน

10 2010 นางสาว เยาวลักษณ ปลื้มใจ สุรินทร

11 2011 นางสาว เพ็ญจันทร ธงยศ นครพนม

12 2012 นาย ประหยัด ผลแมน สุรินทร

13 2013 นาง สุพิศ จันทนาม สุรินทร

14 2014 นาง ชลดา สืบมี สุรินทร

15 2015 นางสาว กัญญา เยาะเยย สุรินทร

16 2016 นาง ณัฐวรี สายบุตร สุรินทร

17 2017 นาย บัวผัน คูกระสังข มหาสารคาม

18 2018 นาง ภัทราภรณ บุตะเขียว รอยเอ็ด

19 2019 นาง ณัฐสรวง วิค กทม

20 2020 นางสาว วาสนา เบอรไธสง บุรีรัมย

21 2021 นางสาว อาภาวดี ตุมไธสง บุรีรัมย

22 2022 นาง ชุลิตา เกษรบัว สุรินทร

23 2023 นางสาว เปมิกา เกษรบัว สุรินทร

24 2024 นาง อารีรัตน ปรุงเกียรติ สุรินทร

25 2025 นาง สุพัชชา ไชยผง มหาสารคาม

26 2026 นางสาว รมิดา มูลอัต มหาสารคาม

27 2027 นางสาว ปวีณา คําแหงพล มหาสารคาม

28 2028 นางสาว ธนพร ผิวนวล มหาสารคาม

29 2029 นาย มานพ ฟูปญญา สุรินทร

30 2030 นางสาว ลําไพพรรณี วรรณไชย เลย

31 2031 นาง วิภา ดอนสระนอย นครราชสีมา

32 2032 นาง ธัญญารัตน กมลเพชร นครราชสีมา

33 2033 นางสาว อมร สีสงค มหาสารคาม

ชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล
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ณ ศูนยสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

34 2034 นาง วรรณา นําธรรมมา หนองบัวลําภู

35 2035 นางสาว ธัญญาลักษณ เนียมออน นครราชสีมา

36 2036 นางสาว เสาวลักษณ นามประภา บุรีรัมย

37 2037 นาง จุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นครราชสีมา

38 2038 นางสาว ศิริพร เจิมจะบก นครราชสีมา

39 2039 นางสาว ปภาสร บุญเทียม นครพนม

40 2040 นางสาว รุงรัตน มณีสด สุรินทร

41 2041 นาง ปวินา ภูระหงษ ยโสธร

42 2042 นาง สุพัฒตรา วงศไกร ยโสธร

43 2043 นางสาว ชาคริยา จิมากร กาฬสินธุ

44 2044 นางสาว ปทุมทิพย นอยตาแสง มหาสารคาม

45 2045 นาง บุษบง สรอยสิงห รอยเอ็ด

46 2046 นาง ชัชฎา รพีพัฒนา สุรินทร

47 2047 นาง ธนพร สีกะโดน บุรีรัมย

48 2048 นาง นพเกา หาญจันทร นครราชสีมา

49 2049 นางสาว ผกาสินี บัวคง ขอนแกน

50 2050 นาง วรนุช มูลศรี ขอนแกน

51 2051 นาง อาทิตยา เครืองาม กาฬสินธุ

52 2052 นางสาว ดุจดาว หะปนนะ นครราชสีมา

53 2053 นางสาว สุภาพร วงศวัน อุบลราชธานี

54 2054 นางสาว พิมพนิภา วงศวัน อุบลราชธานี

55 2055 นาย อรรณพ มูลมณี ขอนแกน

56 2056 นางสาว ศิริวรรณ สุดใจ ศรีสะเกษ

57 2057 นางสาว บุศรา บัวภา สกลนคร

58 2058 นางสาว มุกดา ขันบรรจง สกลนคร

59 2059 นางสาว วรางคนาง ศรีพันลม สกลนคร

60 2060 นาย พันธกาณต เลิศคอนสาร รอยเอ็ด

61 2061 นางสาว นัทธมน ศรีภักดี นครราชสีมา

62 2062 นางสาว ดวงฤทัย เฉยฉิว กาฬสินธุ

63 2063 นาง อัญชัญ กมุทมาศ บุรีรัมย

64 2064 นางสาว พรประภา กระแสโสม สุรินทร

65 2065 นางสาว จันธิรา ประดวงชื่อ สุรินทร

66 2066 นางสาว มลฤดี มาลา สุรินทร



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

67 2067 นาง พเยาว โมสืบแสน รอยเอ็ด

68 2068 นางสาว อัญธิกา สายอุราช สกลนคร

69 2069 นางสาว เอมอร ปจจุโส มหาสารคาม

70 2070 นางสาว ขนิษฐา มูลมานัส กาฬสินธุ

71 2071 นางสาว กาญจนา สีสุข สุรินทร

72 2072 นางสาว วิชญา ชินภักดี มหาสารคาม

73 2073 นางสาว ลักขณา ศรีวงษชัย ขอนแกน

74 2074 นางสาว ญภา พลดงนอก ขอนแกน

75 2075 นาย สุริยา เจริญรัมย บุรีรัมย

76 2076 นาย สมศักดิ์ เถาวรินทร อํานาจเจริญ

77 2077 นางสาว จารียา พูนพิพัฒนพงษ หนองคาย

78 2078 นาย พนัส แสวงสุข สุรินทร

79 2079 นางสาว สุเภาวดี ตนทอง สุรินทร

80 2080 นางสาว สุนี ดาศรี อุบลราชธานี

81 2081 นางสาว ทิวาพร วงคพะเนา นครราชสีมา

82 2082 นางสาว มะลิสา แสนแพง สกลนคร

83 2083 นาง อรัญญา ยะพลหา สกลนคร

84 2084 นางสาว ศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ สกลนคร

85 2085 นาย อภิชาติ กันสา มุกดาหาร

86 2086 นางสาว บุญญารัตน คลายแกว สุรินทร

87 2087 นางสาว สุนันท เธียรวรรณ บุรีรัมย

88 2088 นางสาว จารุวรรณ ขําวงค บุรีรัมย

89 2089 นางสาว ปณิตา พุทธจักร มุกดาหาร

90 2090 นาง เมฆขลา ศรีออนหลา ขอนแกน

91 2091 นางสาว เยาวภา สวัสดี สุรินทร

92 2092 นางสาว ศิรินันท อุระงาม สุรินทร

93 2093 นางสาว วีณา บุญไทย สุรินทร

94 2094 นางสาว วรรณา บัวทอง สุรินทร

95 2095 นางสาว ลักขณา ประดวงชื่อ สุรินทร

96 2096 นาง ณัชพร กิตติ์ภัทรกุล สุรินทร

97 2097 นาง ชุติกาญจน ไชยกันยา นครราชสีมา

98 2098 นางสาว รัชนก เนื้อนา นครราชสีมา

99 2099 นางสาว กัญญา แกวสุข สุรินทร



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

100 2100 นางสาว ปาริชาติ แกวพลงาม สุรินทร

101 2101 นางสาว อมรรัตน อดทน สุรินทร

102 2102 นางสาว ภรณพิศมัย มะลิงาม สุรินทร

103 2103 นาง แพรวทิพย ชูเลิศชวนันท บุรีรัมย

104 2104 นางสาว ชลธิชา อุทัยกัน หนองบัวลําภู

105 2105 นางสาว ผกามาศ ธนะปาน หนองบัวลําภู

106 2106 นาย วัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นครราชสีมา

107 2107 นาง สุนิดา เอี่ยมกล่ํา นครราชสีมา

108 2108 นาย ยุทธการ อินทรเพชร หนองบัวลําภู

109 2109 นางสาว ดาวใจ เณรธรณี บุรีรัมย

110 2110 นางสาว สายฝน กวางนอก นครราชสีมา

111 2111 นางสาว นิภาพร อาพัดนอก นครราชสีมา

112 2112 นางสาว กัลยาณี ปราณี ขอนแกน

113 2113 นาง นพมาศ การิสุข รอยเอ็ด

114 2114 นางสาว วิจิตรา แรมโคกสูง นครราชสีมา

115 2115 นาง รัตนวรรณา เกิดมาก นครราชสีมา

116 2116 นางสาว สุธาสินี ลุนพงษ หนองบัวลําภู

117 2117 นาง รัชนีย นุขุนทด นครราชสีมา

118 2118 นางสาว สาธิกา แกวหลา สุรินทร

119 2119 นาย วุฒินันท เพียรมี สุรินทร

120 2120 นาง เยาวลักษณ เรืองไพศาล สุรินทร

121 2121 นาง สมสาย เปนพรอม สุรินทร

122 2122 นางสาว ศศิจรรยา ปจจัยโคถา ขอนแกน

123 2123 นางสาว นวพร สืบสกุล มหาสารคาม

124 2124 นาง ชุติกาญจน จิรโรจนวณิช มหาสารคาม

125 2125 นางสาว ลลิตา ภูชะโงก กาฬสินธุ

126 2126 นางสาว มิรันตรี ภูศิลา กาฬสินธุ

127 2127 นางสาว อรนุช ปรุงเกียรติ สุรินทร

128 2128 นาง กัลยา พลเยี่ยม กาฬสินธุ

129 2129 นาย ณรัฐ พลเยี่ยม กาฬสินธุ
130 2130 นาง ชนนิกานต โนนศรี ขอนแกน

131 2131 นาง บังอร สมบูรณวิทย ขอนแกน

132 2132 นางสาว กมลทิพย เหมเมือง นครพนม



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน
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ณ ศูนยสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

133 2133 นางสาว วาสนา แกวขอนแกน รอยเอ็ด

134 2134 นางสาว ศศิกานต ศรีหะมงคล นครพนม

135 2135 นาง ปรียาวรรณ พัสดร กาฬสินธุ

136 2136 นางสาว เบญจวรรณ พัสดร กาฬสินธุ

137 2137 นางสาว เบญญาภา ทองศรี สุรินทร

138 2138 นางสาว การะเกศ รอบแควน บุรีรัมย

139 2139 นางสาว เพ็ญนภา อุพลรัมย บุรีรัมย

140 2140 นางสาว วริณญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร

141 2141 นางสาว วนิดา ศรีนาม หนองบัวลําภู

142 2142 นางสาว นิภาพร ลีบาง หนองบัวลําภู

143 2143 นางสาว รสสุคนธ สุขสวาท อุตรดิตถ

144 2144 นาย วุฒิพงษ วิระหา มหาสารคาม

145 2145 นางสาว สุวนันท ไสยาสน ชัยภูมิ

146 2146 นางสาว ชณิดาภา เหลือลน ขอนแกน

147 2147 นางสาว รุงจิตร พรมวิจิตร รอยเอ็ด

148 2148 นางสาว เปยมพร ชลพันธ สกลนคร

149 2149 นาง จุไรรัตน เดชสูงเนิน นครราชสีมา

150 2150 นาง พานี สุพร นครราชสีมา

151 2151 นางสาว ปริ่นมณี วชิระเสนียกุล นครราชสีมา

152 2152 นางสาว กรกนก พูลไธสง ขอนแกน

153 2153 นางสาว กรรณิการ พิมพาเรือ หนองบัวลําภู

154 2154 นาง สมจิต โสมะเกษตรินทร มหาสารคาม

155 2155 นางสาว ธนชนัญ พลชาลี สมุทรปราการ

156 2156 นางสาว วารุณี เนาวราช หนองบัวลําภู

157 2157 นางสาว เบญจศิลป โหนงสุรินทร สกลนคร

158 2158 นางสาว สุพัตรา ขัดจําปา สกลนคร

159 2159 นางสาว พีระยา ดอนลาดลี รอยเอ็ด

160 2160 นาง นพวรรณ โพธิ์พิฑูรย สกลนคร

161 2161 นางสาว ปาริชาติ เดือยพิมพ สกลนคร



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัด

1 3001 นางสาว พุทธชาติ เทพคุณ เชียงใหม

2 3002 นาง พิมใจ สมศรี อยุธยา

3 3003 นาง รุงนภา วันสวัสดิ์ อางทอง

4 3004 นางสาว อัญชิษฐา ศิริปญญาประเสริฐ ปราจีนบุรี

5 3005 นางสาว มนัสชนก ภายโต พิษณุโลก

6 3006 นาย จีระ จันทรชาวนา ชลบุรี

7 3007 นาย สาธิต นกไม ชัยภูมิ

8 3008 นาง ศิริพร โพธิ์ทองคํา กทม

9 3009 วาที่รอยตรีหญิง สิริญานีย หนอแกว ชลบุรี

10 3010 นาง วาสนา เขียวคํารพ ประจวบคีรีขันธ

11 3011 นาง ประภัยทอง ปแกว ประจวบคีรีขันธ

12 3012 นางสาว เบญจวรรณ ขันประมาณ เพชรบูรณ

13 3013 นางสาว สวรรยา ขันประมาณ เพชรบูรณ

14 3014 นาย วรวุฒิ ตั้งประดิษฐ กทม

15 3015 นางสาว ณัฐพร ศรีบุญจิตร สมุทรปราการ

16 3016 นาย เชษฐา ศุภกิจรักษา กทม

17 3017 รอยเอก วิวัฒน จุลอําพันธ ปราจีนบุรี

18 3018 นางสาว พิมพผกา ยอดสุวรรณ กทม

19 3019 นางสาว กาญจนา นอยสมวงษ นครปฐม

20 3020 นาย สมชาย เนียมหอม สระบุรี

21 3021 นางสาว ณิชานันทน คงจีน กทม

22 3022 นางสาว จุรี มีแพง ลพบุรี

23 3023 นาย ประทีป มวงสอดศรี เพชรบูรณ

24 3024 นางสาว พิชญา พิมพสวัสดิ์ เพชรบูรณ

25 3025 รอยเอก สุรชัย สิงหสําราญ เพชรบูรณ

26 3026 นางสาว สุมิตตา ศิริ กทม

27 3027 นางสาว มลฑา สาทอง สุพรรณบุรี

28 3028 นางสาว ภัทราพร เมืองอินทร ปราจีนบุรี

29 3029 นาง ศิริพร ลํามูล ชลบุรี

30 3030 นาย เด็ดดวง ไขนุน สกลนคร

31 3031 นาง ปริญดา สัตตบริพันธ ปทุมธานี

32 3032 นาย สมชาย มั่งชูพันธุ นครปฐม

33 3033 นาย อรุษ คงรุงโชค สมุทรสาคร

34 3034 นาย สายยันต จันทรา นครปฐม

ชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน
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ณ ศูนยสอบภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน
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ณ ศูนยสอบภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

35 3035 นางสาว ดารารัตน สุขแกว นครปฐม

36 3036 นาง สันตฤทัย อนันตวงศ นครปฐม

37 3037 นาง ราตรี จุนเจริญ ฉะเชิงเทรา

38 3038 นางสาว อัสมา สุนทรสรรค ปราจีนบุรี

39 3039 นางสาว จิตรลดา ศิริวัฒนภัทรา ปราจีนบุรี

40 3040 นาย วิชา อินทรจันทร ราชบุรี

41 3041 นางสาว สุภนิช กําจัด ศรีสะเกษ

42 3042 นางสาว พรพิมล เกตุแกว สุพรรณบุรี

43 3043 นาง สุกัญญา มาฆะธรรม นครปฐม

44 3044 นางสาว สุณี นิลรัก นนทบุรี

45 3045 นาย ภาวัช โตเรือง อํานาจเจริญ

46 3046 นาง อิสรีย ปุณยปณิดา ลําปาง

47 3047 นาง [บังอร ศุภนคร นครปฐม

48 3048 นาย ฤทธิไกร สิงหทอง ปราจีนบุรี

49 3049 นาง กัญญา โพธิ์พันธุ ชลบุรี

50 3050 นางสาว ลําภู จันทรเพ็ญ กทม

51 3051 นาง ขวัญใจ ภูวา นครปฐม

52 3052 นางสาว วาสุกาญจน งามโฉม นครสวรรค

53 3053 นางสาว นฤมล สระทองพลอย นครปฐม

54 3054 นางสาว ณัฏฐกันย สุวรรณชาตรี สงขลา

55 3055 นาย ตอลาภ สุขพันธ นครสวรรค

56 3056 นาง วริศรา เปยหลิ่ม นครปฐม

57 3057 นางสาว ชนกานต วงศพระธาตุ กทม

58 3058 นางสาว วรรณวิมล อินทรไชยา สมุทรปราการ

59 3059 นาย ชยุต สมเมืองมา พะเยา

60 3060 นาง ทองคํา พุทธสุวรรณ ปราจีนบุรี

61 3061 นางสาว อําภาพรรณ ลอยงาม นนทบุรี

62 3062 นางสาว สารภีย เอียดสี นครศรีธรรมราช

63 3063 นาง เสาวนีย เอี่ยมอรุณชัย นครปฐม

64 3064 นางสาว สุวิมล จันทรชาวนา นครปฐม

65 3065 นาง อรอุมา หลีกชั่ว กทม

66 3066 นาย นิติธร ปาลธนนันทกุล ชลบุรี

67 3067 นาย พิเชฐ แซตั้ง กทม

68 3068 นาย ชวนากร เพชรทอง นนทบุรี



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

69 3069 นางสาว ธมลวรรณธรณ ภูบาง สระบุรี

70 3070 นางสาว แสงดาว ชัยวิรัช นครปฐม

71 3071 นาย ชวลิต ศิริวัฒนโยธิน ฉะเชิงเทรา

72 3072 นางสาว นงลักษณ บุญสราง นครนายก

73 3073 นาง จรรยา ผิวงาม นครปฐม

74 3074 นาย อธิวัฒน ศรีไพศาลเจริญ กทม

75 3075 นางสาว สุภาพร ฉัตรจรัสแสง ชลบุรี

76 3076 นางสาว ชไมพร ไชยวงศ กทม

77 3077 นาง สุคนธ เจียรมาศ ฉะเชิงเทรา

78 3078 นางสาว ชื่นกมล สาวทรัพย นครปฐม

79 3079 นางสาว ศศิตรา สงวนพันธุ นครปฐม

80 3080 นาย ชํานาญวิทย สืบโถพงษ ลพบุรี

81 3081 นางสาว ปรียา ทองจันทรแกว ระยอง

82 3082 นาย วิจิตต พุมทอง ระยอง

83 3083 นางสาว กมลวรรณ ศรีสมาน นครปฐม

84 3084 นางสาว นิตติญา ศรีคําสุข สุพรรณบุรี

85 3085 นางสาว ณัฐกานต เข็มพันธ จันทบุรี

86 3086 นางสาว อัญชลี ฟูเกษม จันทบุรี

87 3087 นางสาว รินลดา เพ็ชรสําแดง ปราจีนบุรี

88 3088 นางสาว อัชรี เงินสุข กําแพงเพชร

89 3089 นางสาว โศภิตารัตน โตอาจ นครปฐม

90 3090 นาย มนตรี จันทรแปน นครสวรรค

91 3091 นางสาว จุฑามาศ มีศิริ นครปฐม

92 3092 นางสาว กาญจนา พิมวานันท รอยเอ็ด

93 3093 นาง ปุณณภา วิเศษสรการ นครปฐม

94 3094 นางสาว จุฬาลักษณ หวานชะเอม นครปฐม

95 3095 นางสาว จิราภรณ ศรียันต ยโสธร

96 3096 นาง บังเอิญ คลังคะวิสุทธิ์ ตราด

97 3097 นาง สมหญิง ประมงกิจ ตราด

98 3098 นาง ธัญญภรณ ทวยเจริญ ลพบุรี

99 3099 นาย พรชัย สุชาตานนท นครสวรรค

100 3100 นางสาว พุทธชาติ เซ็กสูน พิษณุโลก

101 3101 นางสาว ศิริรําไพ ไชยกูล ลพบุรี

102 3102 นาย ณัฐนนท ธรรมชัย สุพรรณบุรี



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับที่ รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

103 3103 นางสาว วัลยา เพียงตา ปราจีนบุรี

104 3104 นางสาว กัลยา เจี้ยมดี เพชรบุรี

105 3105 นางสาว ศรีวิมล พึ่งวิกรัย กทม

106 3106 นาง เยาวภา สุขลาภ อยุธยา

107 3107 นางสาว กิตติมา สิงหคํา ศรีสะเกษ

108 3108 นางสาว ปน รุจยากรกุล นครปฐม

109 3109 นาย ธีระวัฒน สุทธินัยวราภรณ นนทบุรี

110 3110 นางสาว สุกัญญา วุฒิยา ชลบุรี

111 3111 จ.ส.ท. อาทร จําปาโท กทม

112 3112 พ.ต.ดร วีรยุทธ ศรีจันทรา กทม

113 3113 นางสาว จิราวรรณ คเชนชร กาญจนบุรี

114 3114 นาย รุงโรจน มีทรัพยธีรพงศ สมุทรสาคร

115 3115 นางสาว สุชาดา มีทรัพยธีรพงศ สมุทรสาคร

116 3116 นางสาว วราภรณ นาคใหม สุพรรณบุรี

117 3117 นางสาว ฐิติธนา ไตรสิทธิ์ สุพรรณบุรี

118 3118 นาง สุภานันต จันทรตรี สุพรรณบุรี

119 3119 นาง อทิตา วรพงษ สตูล

120 3120 นาง ศรีนวลจันทร สุขสวัสดิ์ สมุทรสงคราม

121 3121 นาง รัชฎาวรรณ บรรดาศักดิ์ หนองคาย

122 3122 นางสาว พนิดา ชัยทิพย สุรินทร

123 3123 นาง ธัญญสิริภัค นวลจันทร นนทบุรี

124 3124 นางสาว ธนัชพร สืบเรือง เชียงใหม

125 3125 นาง ศิวภรณ ผาชะลา ตราด

126 3126 นางสาว บุษบา ศรีเพ็ง นครปฐม

127 3127 นาง ศิริเพชร สุนทรวิภาต นนทบุรี

128 3128 นางสาว นันทิยา หาญอาษา สมุทรปราการ

129 3129 นางสาว ไพจิตร จุลศรี นครนายก

130 3130 นาง กัญญาพัฒน วัชรเสวี สุพรรณบุรี

131 3131 นาย ทวีทรัพย สังขทรัพย ชลบุรี

132 3132 นาย วัชรกร ทรงนวน สุรินทร

133 3133 นาย ชณัฐ อิสมัญ กทม

134 3134 นาย เสริมศักดิ์ โกสิยารักษ ฉะเชิงเทรา

135 3135 นาย ภาณุวัฒน มนตรี นครสวรรค

136 3136 นางสาว ธนิษกานต อินทะสรอย เลย



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับท่ี รหัสผูสอบ จังหวัด

1 4001 นาง วรรณธนา สังขทอง พัทลุง

2 4002 นางสาว ณฐมน ใสเกื้อ สงขลา

3 4003 นาย เฉลิม ศรภักดี พัทลุง

4 4004 นาย เทิดศักดิ์ ศรีนาค สุราษฎรธานี

5 4005 นาง นุชดา โอภิธากร พัทลุง

6 4006 นางสาว รจสริญา เสนชะนะ นครศรีธรรมราช

7 4007 นางสาว ณัฐนันท ศรีวิรักษ ตรัง

8 4008 นางสาว ณัฐรดี คงเจริญ สงขลา

9 4009 นางสาว สุมลวัลย บุญมี ชุมพร

10 4010 นางสาว อนงค ดวงใหญ นครศรีธรรมราช

11 4011 นาง ดารา เกาะทอง พัทลุง

12 4012 นางสาว ฉันทณา เจริญพานิช สุราษฎรธานี

13 4013 นางสาว จรัสศรี ฮั่นตระกูล นครศรีธรรมราช

14 4014 นางสาว สุดารักษ กัณฑแกว สงขลา

15 4015 นางสาว พวงเพ็ญ ชูรินทร สุราษฎรธานี

16 4016 นาง จุฑามาศ ชัยวร สงขลา

17 4017 นาง ปนพเยาว อินทรใหม พัทลุง

18 4018 นางสาว ราตรี อภิชัย พัทลุง

19 4019 นาย ธนกฤต รังสุวรรณ ชุมพร

20 4020 นาย สุระชัย สุดทองคง สุราษฎรธานี

21 4021 นางสาว สุดารัตน อินทนุพัฒน นครศรีธรรมราช

22 4022 นาย วราเทพ สุริยชน ชุมพร

23 4023 นาง วรรณา จันทรทอง ชุมพร

24 4024 นางสาว รุงทิพย เอียวสินพานิช ชุมพร

25 4025 นาง ลาวัลย พลเพชร กทม

26 4026 นาง อิงอร รอดบัวทอง ชุมพร

27 4027 นาย มลรัก วันดอกไมบาน นครศรีธรรมราช

28 4028 นาง สุนีย เปยกบุตร พัทลุง

29 4029 นางสาว วันเพ็ญ จันทรคง สุราษฎรธานี

30 4030 นาง ยินดี เพชรหอม พัทลุง

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคใต จังหวัดสุราษฏรธานี



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับท่ี รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคใต จังหวัดสุราษฏรธานี

31 4031 นาง อุบล บัวสมุย นครศรีธรรมราช

32 4032 นางสาว สาธิตร คุณวิจิตร สุราษฎรธานี

33 4033 นาง จิราวรรณ มณีรัตน สุราษฎรธานี

34 4034 นาง เพ็ญพัศ เกิดผล ชุมพร

35 4035 นาย ศุภชัย จันทรพริ้ม สงขลา

36 4036 นางสาว อุไรวรรณ แซหลอ สงขลา

37 4037 นางสาว ธนิสานันท เหล็กเพชร นครศรีธรรมราช

38 4038 นางสาว ฐิตากร พงศภัณฑารักษ กทม

39 4039 นางสาว ชลธิชา ทองเรือง นครศรีธรรมราช

40 4040 นางสาว กรรณิการ ละออสุวรรณ ตรัง

41 4041 นางสาว สุดาวดี กานเพ็ชร สุราษฎรธานี

42 4042 นางสาว ศิริวรรณ รักษกาฬ สงขลา

43 4043 นางสาว สุภาพร โสมติด สุราษฎรธานี

44 4044 นาย นพดล สุทธิ นครศรีธรรมราช

45 4045 นาง พรทิพย พูนนวล พัทลุง

46 4046 ส.อ. ณัฎฐพงค ชูแกว นครศรีธรรมราช

47 4047 นางสาว นิตยา สมบุญ สุราษฎรธานี

48 4048 นาง จารีรัตน กรดนวล สุราษฎรธานี

49 4049 นาง ปทิตตา ตะนาวศรี สุราษฎรธานี

50 4050 นาย วัชระ อินอักษร สุราษฎรธานี

51 4051 นาง สุคนธทร ชายพรม สงขลา

52 4052 นางสาว อุษณีษ ภูภูมิรัตน นครศรีธรรมราช

53 4053 นาง วรรณา หนูเสมียน นครศรีธรรมราช

54 4054 นาง พงศศรี สามารถ นครศรีธรรมราช

55 4055 นาง นันทรัตน โชติพรหมวรรณ นครศรีธรรมราช

56 4056 นาย ดํารง ทองบุญ พัทลุง

57 4057 นางสาว สุภาพร บุญมาเกิด นครศรีธรรมราช

58 4058 นางสาว อัจจิมา พิณแชม สุราษฎรธานี

59 4059 นาย ณัฐพากย สุวรรณชาตรี สงขลา

60 4060 นางสาว เจนตราภรณ ไชยงาม พัทลุง



เอกสารแนบทา้ยประกาศ

ลําดับท่ี รหัสผูสอบ จังหวัดชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิอสอบคัดเลือกเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

วันอาทิตย ที่ 1 กันยายน 2562

ณ ศูนยสอบภาคใต จังหวัดสุราษฏรธานี

61 4061 นางสาว กุมารี คงรื่น พัทลุง

62 4062 นาง สุทิน บําเพ็ญ นครศรีธรรมราช

63 4063 นาง อนงค หลอดศิลป นครศรีธรรมราช

64 4064 นางสาว อมรรัตน ศรีนาค สุราษฎรธานี

65 4065 นางสาว ณันฐิยา พรหมสกุล สุราษฎรธานี

66 4066 นางสาว รวิษฎา มีสิทธิ์ นครศรีธรรมราช

67 4067 นางสาว ศิริวรรณ คชสิทธิ์ สุราษฎรธานี

68 4068 นาง กนกวรรณ เกียรติประยุกต พัทลุง

69 4069 นางสาว นงลักษณ ชื่นแกว ชุมพร



ประกาศคณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ก าหนดรายวิชาท่ีสอบ และเวลาสอบ 

วันอาทิตย์ ท่ี 1 กันยายน 2562 

เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ คะแนน 
ช่วงเช่า 
เวลา 09.00 น.- 12.00 น. 
 
 
 
 

 
- วิชาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
100 คะแนน 
100 คะแนน 
 
 

ช่วงบ่าย 
เวลา 13.00 น.- 16.00 น. 
 

 
- วิชาตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 
 

 
100 คะแนน 

 

หมายเหตุ : ห้องสอบ อาคารทีส่อบ ติดประกาศ ณ บอร์ดอ านวยการประจ าศูนย์สอบ ในวันเสาร์ที่ 31 สงิหาคม 
2562 เป็นต้นไป 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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