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
ภำคใต้ 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
4130500049
4130500540
4130500006
4130500090
4130500295
4130500207
4130500283
4130500092
4130500133
4130500124
4130500012
4130500535
4130500268
4130500123
4130500266
4130500140
4130500056
4130500588
4130500261
4130500119
4130500264
4130500549
4130500394

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.รอซี ดะห์ สาแม
น.ส.เกษริ น ฉิ มเรื อง
น.ส.อัจฉราภรณ์ ปานสัสดี
น.ส.นภชนก เทพรัตน์
น.ส.อริ สรา ขนาน
น.ส.หนึ่ งฤทัย ภู่แก้ว
น.ส.ธันย์ชนก ตี้ฮอ้
นายนบบิดร นิ่ ม
น.ส.จิรนุช บุตรแขก
นายจิรายุ สุ วรรณชาตรี
น.ส.วนารัตน์ มณี ชยั
นายมาโนช พาลึก
น.ส.รังสิ นี คานวณศิลป์
น.ส.สายสุ นีย ์ ล้าคา
นายประชาชาติ งานดี
น.ส.วิลาสิ นี สุ วรรณกิจ
นายณฐนนท์ ลาเจียก
น.ส.ชุตินธร เหมทานนท์
น.ส.รุ ไวดา อาสดละ
น.ส.นริ ศา กะลูแป
นายกนต์ธร สิ ติธีรพันธุ์
น.ส.แก้วตา ชิตเพชร
น.ส.ธันยพร อ่อนรักษ์
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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
ภำคใต้ 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

เลขประจำตัวสอบ
4130500077
4130500208
4130500416
4130500203
4130500114
4130500151
4130500165
4130500085
4130500503
4130500088
4130500305
4130500441
4130500395
4130500225
4130500073
4130500414
4130500247

ชื่ อ-นำมสกุล
นายพีรพล พราหมเพชร
น.ส.อติพร ชายหมาด
น.ส.ปานฟ้ า บุญอินทร์
น.ส.ขนิ ษฐา ไทรทอง
น.ส.สุ ทธิ ดา ปาไหน
น.ส.ปรางทิพย์ สุ ขสะอาด
นายกรรณพัชร วงศ์ชนะ
น.ส.ชาลินี ศรี แสง
น.ส.อารี ฟะฮ์ ยามูสะนอ
นายปรัชญา สุ ขอนันท์
น.ส.เบญจพร สุ ทธิ บูรณ์
น.ส.ชนากานต์ จิ๋วเทศ
น.ส.กมลทิพย์ พลเดช
น.ส.อารี ยา มะ
นายบวรศักดิ์ แสนเสนา
น.ส.กมลวันท์ คันธิ ก
นายเฉลิมพงศ์ มูสิกะ
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