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
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
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
3110202242
3110201624
3110200795
3110201873
3110202219
3110200267
3110200844
3110200052
3110202138
3110200207
3110201826
3110200274
3110200244
3110202074
3110201438
3110201604
3110202147
3110200062
3110200229
3110201900
3110200535
3110200184
3110201538

ชื่ อ-นำมสกุล
นายจิรศักดิ์ ยนยุบล
น.ส.ขนิ ษฐา อ้วยโฮม
น.ส.ภัทราภร ชัยศรี
น.ส.ภัทรา แนนไธสง
น.ส.แคทรี ยา ถิ่นพยัคฆ์
น.ส.มยุรี แก้วตา
น.ส.รัชนี วรรณ ภาษี
น.ส.ศิริลกั ษณ์ ทองเพ็ชร
นางญาณิ ศา แสนสุ มา
นางสุ กญั ญา กองแก้ว
น.ส.ราตรี นันทะเขต
น.ส.จนิ สตา นามวงศ์
น.ส.สุ จิตรา ม่วงพาที
น.ส.เฉลิมพร ชนะไพร
นางจิราวรรณ ศรี สุพฒั น์
น.ส.เนตรนภา ขาหิ นตั้ง
น.ส.อภัสนันท์ พุฒดี
น.ส.ปาริ ชาติ พงษ์สมศักดิ์
นางชุติมา สุ ขทัว่
น.ส.กัณญภัทร ศรี หาวัตร
น.ส.ชมพูนุช อุปรี
น.ส.เสาวลักษณ์ คุม้ กลาง
น.ส.บังอร อโนศรี
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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
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
* 32
* 33
34
35
36
37
38
39
* 40
41
42
43
44
45

เลขประจำตัวสอบ
3110202171
3110200588
3110200029
3110200965
3110200380
3110202005
3110200107
3110201015
3110200213
3110201717
3110200859
3110202191
3110202054
3110201327
3110200181
3110201784
3110200647
3110201744
3110201810
3110200186
3110201081
3110200398

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ณิ ชกานต์ อัครมาตร
น.ส.ธนภรณ์ แก้วพิมพ์
น.ส.มุจลินท์ มหามาตย์
นางนันทวัลย์ หนอสิ งหา
น.ส.ดวงพร สู หา
นายกริ ช สุ ทธิ บุตร
น.ส.พรรณนิ ษา บุญปั น
น.ส.เอื้ออาพร ยลถวิล
น.ส.ลภัสรดา งิมขุนทด
น.ส.วราภรณ์ แจ่มปรี ชา
นายวุฒิชยั แสบงบาล
น.ส.สุ ชาฎา สิ งขร
น.ส.กมลรัตน์ เวชพันธ์
น.ส.ศันสนี ย ์ คงสื บ
น.ส.เดือนเพ็ญ นามโส
น.ส.ยุวดี โนนทิง
น.ส.จิราวรรณ มูลอ่อน
น.ส.อัฉราภรณ์ แถวมะเริ ง
น.ส.รภีภรณ์ โพธิ ชยั
น.ส.ไพริ นทร์ สุ วรรณดวง
น.ส.กุลกันยา สาระทา
น.ส.วิลาวัลย์ ฉิ มตระกูล
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