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 3
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง นำยช่ ำงโยธำ
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
3311900393
3311900497
3311900932
3311900005
3311900769
3311900612
3311900226
3311900726
3311900046
3311900219
3311900667
3311900901
3311900399
3311900194
3311900157
3311900291
3311900125
3311900216
3311900693
3311900728
3311900653
3311900173
3311900026

ชื่ อ-นำมสกุล
นายปิ ยพงษ์ สว่างแสน
นายสุ มนัส ดวงประสิ ทธิ์
นายเรื องศักดิ์ สู ญราช
นายวชิราเวช ศรี บุรินทร์
นายภาคภูมิ พินิจงาม
นายสุ รชัย วีรวัฒนา
นายปิ ยะชาติ อินทะกนก
นายอดินนั ท์ แสนเวียน
นายเกียรติชยั วงศ์สุนา
น.ส.ประวีณา ลุนอุบล
นายศิริวฒั น์ บัวระพา
นายชนพัฒน์ ทองผา
นายประธาน สุ วรรณพิมพ์
นายโยธิ น เสนพิม
นายธวีชยั มิตา
นายอัครพงศ์ พันธ์ศรี
นายสุ วิกรม ศรี วะสุ ทธิ์
นายรุ่ งเรื อง ขาจิตร
นายรัชชานนท์ สาจาปา
นายธงชัย พุทธาผา
จ.ส.อ.อธิ ศกั ดิ์ หู ตาชัย
นายสุ รศักดิ์ บัววัน
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร โสดา
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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 3
ประเภททั่วไป ตำแหน่ ง นำยช่ ำงโยธำ
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

เลขประจำตัวสอบ
3311900531
3311900744
3311900737
3311901046
3311900387
3311900526
3311900360
3311900476
3311900349
3311900575
3311900613
3311900611
3311900809
3311900336
3311900900
3311900982
3311901054
3311900713
3311900448
3311900205
3311900625
3311900165

ชื่ อ-นำมสกุล
นายจักริ นทร์ นามยา
นายพงศธร มูลจันทร์
นายทิวตั ถ์ มงคลศรี วิทยา
นายฤทธิ ไกร ประสงค์สุข
นายชาครี ย ์ จันทศรี
นายไชยกมล ตะรุ วรรณ
นายรัฐพงศ์ พัฒนะราช
นายกฤตภาส พลรักษา
นายภานุวฒั น์ โคตรทะจักร
นายอภิญญา พึ่งสว่าง
นายจักริ น มหาราต
นายทนงศักดิ์ วงศ์ล่าม
นายอนุชา แก้วสี ชา
นายขวัญใจ โกษาเกต
นายวรโชติ นวนจันทร์
นายอภินนั ท์ อ่อนละมุล
นายชานาญกิจ ศิริยานนท์
นายณัฏฐา สุ ขเสฏฐนนท์
นายประสิ ทธิ์ ภูแพง
นายสันติสุข แก้วฝ่ าย
นายมลชัย พรมจันทร์
นายณรงค์ฤทธิ์ อาพันธ์
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