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
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ลำดับที่
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เลขประจำตัวสอบ
2220200089
2220201851
2220201632
2220200302
2220200161
2220200955
2220201534
2220201860
2220201779
2220200509
2220201770
2220201325
2220200282
2220200827
2220201803
2220201953
2220202048
2220201844
2220200811
2220200259
2220200636
2220201744
2220202066

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ชนากานต์ รัตนชาตรี
นายทศพร บรรจถรณ์
นางนันท์นภัส วงษ์วิวฒั น์
น.ส.ดาริ นทร์ เขียวหวาน
น.ส.ปั ญจ์ธรลักษณ์ อานวยพร
น.ส.วิลาวัณย์ สุ ปะมา
น.ส.สาธิ นี นวลจันทร์
นายรุ จน์ รุ จิพรรณ
น.ส.เมธาพร สุ ภาพ
น.ส.บูหลัน คล้ายสถิตย์
น.ส.อัญชลี แสงปราบภัย
น.ส.กิติยา ตุงคะเสรี รักษ์
น.ส.มลิวลั ย์ โพธิ วร
น.ส.หภัสรา สื บสิ งคาน
น.ส.สุ ธิชา ผิวรัตน์
น.ส.วิภาวี กาจหาญ
น.ส.จิรัสยา ชมพลมา
น.ส.ปิ่ นแก้ว ศรี ทา
น.ส.อมรรัตน์ มิทะลา
น.ส.จริ ยา กลัน่ จัตุรัส
น.ส.นิ ภาวรรณ ใจไส
น.ส.อรสา บทมาตย์
น.ส.ณัฏฐนันท์ อ่าขวัญยืน
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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
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เลขประจำตัวสอบ
2220201621
2220200614
2220201569
2220201031
2220201740
2220200335
2220200076
2220201357
2220200501
2220201752
2220200568
2220200781
2220200351
2220201113
2220200981
2220200707
2220201789
2220200248
2220200810
2220200865
2220201984
2220201291

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.สุ จารี มีบุญ
น.ส.ขวัญฤทัย ธรรมวัตร
น.ส.กิตติมา ดีประชา
นายประกาศิต ลิ้มปั ญญาเลิศ
นายพลภัทร มีหมื่นพล
น.ส.อรพัชรชา สุ ขรัตน์อมรกุล
นายบุญฤทธิ์ ไชยยา
นายพงศ์ภูวิศ เชื้อทอง
นายกันตพิชญ์ อยูป่ ระไพ
น.ส.อารดา สาลี่กงใช้
น.ส.วิไลพร ศรี บวั อ่อน
น.ส.ณิ ชกุล บุญรักษ์
น.ส.ชาลินี เลนทามี
น.ส.ทัชชกร ชัยหล้า
นางกัลยาณี เกษรมาลา
น.ส.อรุ ณี ชัยศิริ
น.ส.ธมลพรรณ พลจันทร์
น.ส.ปสุ ตา อนุรพันธ์
น.ส.ชนิ ดา พรมมินทร์
นายบุศริ นทร์ มาลาทอง
น.ส.เกศินี สุ ขสอาด
น.ส.สี สุดา เพียชิน
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