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 3
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรพัสดุ
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
2320400505
2320401176
2320401461
2320400294
2320400843
2320400246
2320400570
2320401398
2320400630
2320400150
2320401363
2320400648
2320400328
2320400579
2320400825
2320400711
2320401478
2320400694
2320401420
2320400584
2320400588
2320400461
2320400811

ชื่ อ-นำมสกุล
นายเกียรติศกั ดิ์ ขุมทอง
นายธัญวิสิษฐ์ ศรแก้ว
น.ส.วิสา พึ่งโพธิ์
น.ส.มรี ณา เฮงใหญ่
น.ส.ขวัญหทัย สุ ริยะมณี
นายจตุโชค เหล่าประชาวิทย์
นายกษิด์ ิภพ บุตรโต
น.ส.กัญญาภัค สิ งห์โท
นายอนัฐชัย ลิ่มสกุล
นายปุรเชษฐ์ จันทร์ สุนทร
น.ส.ธิ ดารัตน์ ธดากุล
น.ส.ชฎารัตน์ ทองพิทกั ษ์
นายวรพจน์ อินทรโชติ
น.ส.เกร็ ดแก้ว แก้วไพร
นายอังกูร เรื อนใหม่
นายอรรถพล ศิริอนันไพฑูรย์
น.ส.ยศวดี ยอดเกตุ
น.ส.สุ ฤทัย บุญเฮง
นายชาญณรงค์ เวียงเกตุ
น.ส.ดวงเนตร โกสิ นทร์
น.ส.ชุติมา มณี รัตน์
นายวรัญญู สุ นทรธนาโชติ
นายบัณฑิต หอมประไพ
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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 3
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรพัสดุ
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
* 39
40
41
42
43
44
45
46

เลขประจำตัวสอบ
2320401158
2320400586
2320400014
2320400688
2320400546
2320400201
2320400046
2320401200
2320400239
2320401279
2320401387
2320400144
2320401327
2320400755
2320400148
2320400864
2320400908
2320400722
2320400922
2320400659
2320400535
2320400222
2320401031

ชื่ อ-นำมสกุล
นายศุภสวัสดิ์ สิ นทอง
น.ส.ชนิ ดา ประทุมเดช
น.ส.ภัสรา พยายม
นายวิชยั เพิ่มทรัพย์ทวีผล
นายทศพล เปล่งเจริ ญศิริชยั
น.ส.ภัทริ ณี เข็มศิริ
นายจักรพงศ์ สกุลเพชรวงศ์
น.ส.พชรมณี พิจิตรศิริ
น.ส.ชัชชญา คชภักดี
นายสื บสกุล หมื่นกล้า
น.ส.ณัฎฐณิ ชา เมืองรมย์
น.ส.ณัฐธิ ดา มากมูล
น.ส.จิรัชยา นุมา
น.ส.งามตา เสี้ ยจันทร์ บริ บูรณ์
น.ส.ณัฏฐานารี ศรี จิระพงษ์
นายอดิศกั ดิ์ ศรี สุทธิ ญาณ
น.ส.จุฬารัตน์ พรหมศิริ
น.ส.ธนันณัฏฐ์ แสงพิทกั ษ์
น.ส.สุ ภทั รา ใจเย็น
น.ส.นุชนาฏ ชื่นชมชิด
นายชาคริ ต คงแก้ว
น.ส.พุ่มพวง อินทร์ ตา
น.ส.เกศินี เพิ่มพูน
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