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 2
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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
2210500799
2210500730
2210500574
2210500222
2210500587
2210500466
2210500648
2210500180
2210500743
2210500907
2210500531
2210500015
2210500462
2210500584
2210500664
2210500568
2210500457
2210500100
2210500623
2210500074
2210501120
2210500600
2210500953

ชื่ อ-นำมสกุล
นายชัยวัฒน์ จงสมชัย
นายปั ญญรัตน์ ศิริเกษ
นายพิเชษฐ์ วราคา
นายชนะพงษ์ ประสิ ทธิ แสง
นายวีรศักดิ์ แจ้งสว่าง
นายรัฐพล เสนพันธ์ลา
นายประสงค์ ชูพนั ธ์
นายวนวัชร์ แป่ มจานัก
นายธี รวัฒน์ จันวิสา
นายธนาศักดิ์ ดวงกลาง
นายวรรธนชัย งามแสง
น.ส.พรชิตา แก้วม่วง
นายอานนท์ สี ลอด
นายคารณ กุสารัมย์
นายยศภัทร พันธุ
นายวัชรชัย จันทอง
นายจิรวัฒน์ ไชยวชิระกัมพล
นายอังคาร รวมธรรม
นายอุษเชษ ชาพิมพ์
นายอุษโชต ชาพิมพ์
นายสุ ทธิ พงษ์ แสนคา
นายอาทิตย์ กุหลาบ
นายปิ ยะพันธ์ โคตรสมบัติ

หมำยเหตุ
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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 2
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ลำดับที่
* 24
25
26
* 27
* 28
29
* 30
31
32
33
34
* 35
36
37
* 38
* 39
* 40
* 41
42
43
* 44
* 45

เลขประจำตัวสอบ
2210500818
2210500734
2210500546
2210500358
2210500279
2210500009
2210500024
2210501117
2210500517
2210500894
2210500095
2210501060
2210501037
2210501001
2210500946
2210500134
2210500701
2210501053
2210500205
2210500667
2210500680
2210500073

ชื่ อ-นำมสกุล
นายอัครัช ใสสดศรี
นายวงศกร ไกรอ่า
นายปริ ญญา ลุนอุดม
นายนที จันทวรรณ
นายอานาจ แจ้งสว่าง
นายธรรมนูญ คานบัวลม
นายกฤตทอง สวัสดิ์วงศ์ไชย
นายกฤษณะพงศ์ เชื้อสามารถ
นายเศรษฐศาสตร์ บาลศิริ
นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์
นายลิขิต จันทะโสติ
นายณรงค์ ศรี โพนทอง
นายวัชรพงษ์ สุ ภาชาติ
นายสราวุธ คชประเสริ ฐ
น.ส.ศิริพร ขันธวุธ
นายวัชระ ปรี ชา
นายณัฐวรรธน์ ประพาศพงษ์
นายธี รยุทธ สุ ขประเสริ ฐ
นายเลิศศักดิ์ กาลังหาญ
นายอธิ วฒั น์ โพธิ ราช
นายกัญจน์ชาญ สวยงาม
นายคมเดช เดชชีวะ
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