บัญชีรำยชื่ อผู้สอบแข่ งขันได้และขึน้ บัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้
ตำมแนบท้ ำยประกำศคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่ งขันพนักงำนส่ วนท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหำดไทย
เรื่ อง กำรขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีสอบแข่ งขันได้ ในกำรแข่ งขันเพื่ อบรรจุบุคคล
เป็ นข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำนส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2562
ภำคกลำง เขต 1
ครูผ้ ชู ่ วย ตำแหน่ ง ครูผ้ ชู ่ วย (ภำษำอังกฤษ)
ลำดับที่
1
2
*3
*4
5
*6
*7
*8
*9
* 10
* 11
12
* 13
14
* 15
* 16
17
* 18
19
* 20
* 21
22
23

เลขประจำตัวสอบ
2130500091
2130501069
2130500186
2130500633
2130500816
2130500326
2130500671
2130500203
2130500607
2130500594
2130500443
2130500337
2130500156
2130500133
2130500721
2130500787
2130501041
2130500678
2130500842
2130500891
2130500498
2130501107
2130500021

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ณัฐกาญจน์ ฐานหมัน่
น.ส.ถิรนันท์ นาโสก
น.ส.พัชริ ดา วรสาร
น.ส.กัลยวรรธน์ พงศ์วรเวชกุล
น.ส.มาริ สา แขกน้อย
นายนิ รวิทย์ พลลาภ
นายรัฐศาสตร์ คาผุย
นายกิตติภูมิ ตราชื่นต้อง
นายฐิ ติกร ทิพย์สุวรรณ
น.ส.ชุลีกรณ์ เล็กกระจ่าง
น.ส.รพีพร เดชทวิสุทธิ์
น.ส.วนิ ดา ยอดวันดี
น.ส.อาทิตยา ท่าคา
น.ส.วรรณิ ดา ทองไทย
นายเมธา เฉิ ดฉาย
น.ส.นภสร สังขมณี
น.ส.นิ ภาพรรณ นิ กาเกษ
นายเอกมล มาณะศิลป์
น.ส.ขวัญมัน่ ภูริลดาพันธ์
น.ส.เจนิ สตา ใจบุญ
น.ส.เกศรา เกตุไธสง
น.ส.ชนากานต์ วันทอง
น.ส.กิตติมา ทองบ่อ
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บัญชีรำยชื่ อผู้สอบแข่ งขันได้และขึน้ บัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้
ตำมแนบท้ ำยประกำศคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่ งขันพนักงำนส่ วนท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหำดไทย
เรื่ อง กำรขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีสอบแข่ งขันได้ ในกำรแข่ งขันเพื่ อบรรจุบุคคล
เป็ นข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำนส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2562
ภำคกลำง เขต 1
ครูผ้ ชู ่ วย ตำแหน่ ง ครูผ้ ชู ่ วย (ภำษำอังกฤษ)
ลำดับที่
24
* 25
* 26
27
* 28
29
30
* 31
32
* 33
34
* 35
* 36
37
* 38
39
* 40
41
42
43
44
* 45

เลขประจำตัวสอบ
2130500973
2130500350
2130500634
2130500841
2130500556
2130500988
2130500603
2130500707
2130501035
2130500473
2130501036
2130500624
2130500128
2130500810
2130500145
2130501096
2130500031
2130500817
2130500014
2130500977
2130500994
2130500536

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.วารุ ณี วงค์เย็น
น.ส.ศุภกาญจน์ พรมพลอย
น.ส.ปริ ยากร มาลีนนั ท์
น.ส.พลิกา ต่ายเพ็ง
น.ส.วันวิสาข์ โพธิ์ พงษ์
น.ส.จุฬารัตน์ สมวรรณ์
น.ส.เบญจวรรณ ปั นแก้ว
น.ส.ศุทธิ นี โสวะภาสน์
น.ส.คล้องใจ สระบัวทอง
น.ส.นภัสสร แก้วกรม
น.ส.สราลี ฆ้องวงษ์
น.ส.กมลวรรณ ใจยา
น.ส.ศิริลกั ษณ์ ภารพิบูรณ์
น.ส.ตติยพ์ ร เขตรักษา
น.ส.หทัยชนก อภิรัตนพันธุ์
น.ส.สุ ดารัตน์ อินกรัด
น.ส.บงกชเพชร บุญนิ ยม
น.ส.ปวีณา บุญมาชาติ
นายทิวานนท์ สาพล
น.ส.นัชชา ขันตี
น.ส.ฐิ ติมา พระราช
น.ส.สิ ริภา เขมานุวงศ์
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