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 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
3310200404
3310200565
3310201245
3310200740
3310200496
3310200145
3310200949
3310200063
3310201056
3310200367
3310200658
3310200673
3310200408
3310200741
3310200065
3310200480
3310200489
3310200424
3310200620
3310200899
3310200260
3310200968
3310200885

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ลัดดาวัลย์ ศิลาจารย์
น.ส.สุ วิมล ฤทธิ์ เทพ
น.ส.วรนุช ข่วงสิ มมา
น.ส.สุ พตั รา มูลสาร
นายจักริ น เคนทรภักดิ์
น.ส.เนตรญา กาศรี
น.ส.ภาสุ รี เถาหมอ
น.ส.เพ็ญนภา ผ่องแผ้ว
น.ส.จุไรรัตน์ คาเลิศ
น.ส.คนึ งนิ ตย์ วังทะพันธ์
น.ส.สุ ดธิ ดา คุณพรรษา
น.ส.สุ พตั รา สุ ธรรม
น.ส.สุ ภาวิณี วันแก้ว
น.ส.กัลยารัตน์ แก้วบู่
น.ส.นิ ติยา เจริ ญชัย
น.ส.ศิรินยา ดรจันทร์ ใต้
น.ส.วรัญญา บุญบุตร
น.ส.รัชริ นทร์ ขันทะชา
น.ส.พันทิภา เลื่อมใส
น.ส.อภิญญา แก้วสาร
น.ส.เยาวภา พงศยสุ ต
นายธนพงษ์ เพชรพงษ์
น.ส.ประภัสสร คุณพรม
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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 เจ้ ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลขประจำตัวสอบ
3310200315
3310200487
3310200020
3310200023
3310200176
3310200893
3310201062
3310201370
3310201140
3310201363
3310200470
3310200069
3310200097
3310200050
3310201296
3310201254
3310200083
3310201207

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.วิภารัตน์ บุญมี
น.ส.นิ รชา พลน้ าเที่ยง
น.ส.สุ ดารัตน์ อินทร
น.ส.ศรี ประภา พิลาแดง
น.ส.สิ นจัย สุ ทธิ
น.ส.สุ พตั รา อุชาเดช
นายธรรมนูญ สุ ทธิ บุญ
น.ส.วิชุดา โยธายุทธ
น.ส.ทศพร อินทศร
น.ส.สุ จิตรา อุปัชฌาย์
น.ส.ประมาพร ล้านพุทธ
น.ส.เพลินพิศ ทุมผารักษ์
น.ส.อรทัย อาจภิรมย์
น.ส.ศราลักษณ์ ศรี อ่อน
น.ส.วรรณยารัตน์ บุญเรื องจักร
น.ส.ชญานิ ศ คาอา
นางริ นทร์ ดา นิ ลโท
น.ส.มุกดาลัย ไผ่ป้อง
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