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 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข
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
2120801026
2120800603
2120800349
2120800559
2120800385
2120800567
2120800753
2120800575
2120800427
2120800737
2120800827
2120800019
2120800085
2120800157
2120801019
2120800289
2120800377
2120800356
2120800124
2120800171
2120800393
2120800874
2120800064

ชื่ อ-นำมสกุล
นายสันติภาพ คาแก้ว
น.ส.ปารณี ย ์ ศรี ทอง
น.ส.ภัชดา ภูห้องไสย
น.ส.วีรวรรณ ชื่นอารมย์
น.ส.พัชรา คงอินทร์
น.ส.รัถยา สอนเมือง
น.ส.ศศิธร หลงชิต
น.ส.สุ ขศิริ สาโรจน์
น.ส.ปั ณณพร ตันธี ระพงศ์
น.ส.โชติกา รอดนวล
น.ส.กัลยา ฐิ ติกาล
น.ส.พชร วงษ์ประเสริ ฐ
นางกานต์รุณี หุ ้นชัยภูมิ
น.ส.ลาวัณย์ อาทร
น.ส.สุ วิมล เทียมสน
น.ส.กรรณิ การ์ เกื้อชู
น.ส.ศิริวิมล ปั ญญาผล
น.ส.ปฏิมาภรณ์ จรทะผา
น.ส.กัณฐมณี ฤทธิ์ เดช
น.ส.พรประภา พรศิวกุลวงศ์
น.ส.สิ ริพร เชื้อเถา
น.ส.ภาพิมล บุญอิ้ง
น.ส.สุ ปราณี นาคเงิน

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 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
* 36
37
38
39
* 40
41
* 42

เลขประจำตัวสอบ
2120800069
2120800691
2120800451
2120800446
2120800133
2120800620
2120801000
2120800579
2120800473
2120800871
2120800458
2120800627
2120800071
2120800403
2120800267
2120800791
2120800878
2120800037
2120800581

ชื่ อ-นำมสกุล
นายธนเดช วงค์คามูล
น.ส.พิมพิกา สอนนุชาติ
น.ส.นุช วงศ์ธนั ยพร
น.ส.ประภาสิ ริ จันตะนี
น.ส.จารุ ภฒั น์ รุ่ งเรื อง
น.ส.พิชชภา เพ็ชร์ ประเสริ ฐ
น.ส.จินตนา ราชบุรมย์
น.ส.นาริ นทร์ งามเลิศ
น.ส.วศินี โตสาราญ
น.ส.เอื้อมพร ไหมดา
น.ส.กิตติยา มีมากบาง
น.ส.พรมภัสสร สายทอง
น.ส.วิไลลักษณ์ สนธิ รักษ์
น.ส.สุ กญั ญา เศรษฐรักษา
น.ส.สิ รินาถ อินทร์ แช่มชื่น
น.ส.สุ ภาพร สมบัติ
น.ส.พิมพ์กมล เทียมปาน
น.ส.รัตนาวดี อาจชมภู
นายสุ วฒั น์ วรรัตนกิจ

หมำยเหตุ

หน ้าที่ 2/2

