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
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
3320800738
3320801251
3320800959
3320800363
3320800040
3320800895
3320800178
3320800229
3320800037
3320800621
3320800210
3320800234
3320800852
3320801046
3320800890
3320800462
3320801182
3320800945
3320800478
3320800861
3320800667
3320800681
3320800382

ชื่ อ-นำมสกุล
นางสุ มลรัตน์ ทองสมบัติ
น.ส.ศิรประภา พินิจมนตรี
น.ส.ประครอง พันธ์กกค้อ
น.ส.อักษราพร อุตศาสตร์
น.ส.สาลินี ศรี โพธิ์ ชัย
น.ส.พรรัตน์ ตั้งวิกรัย
น.ส.ทักษิณา บุญขันธ์
น.ส.พัชราวรรณ จันทร์ บวร
น.ส.อศิวมล บุษราคัม
น.ส.ชฎาพร ประชุมสาย
นายรัฐพงศ์ โนนทะเสน
น.ส.อาภัสรา พรมอิน
นางอณัญญา ควงคุม้
นายเทพเจริ ญ มาลาแสง
น.ส.มณฑิรา เมืองจันทึก
น.ส.วิริญจ์ชนก พงษ์นิล
นายภิญโญ คาปั น
น.ส.ศิริพร ศิวินา
นายสันปกรณ์ ยันตะพันธ์
น.ส.ดาลิน ศรี หนองห่ าง
น.ส.ปาริ ชาต สุ ภาษิ
นายปรี ชา นาไชยเวียง
น.ส.หนึ่ งฤทัย คาสอน
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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
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
43
44
* 45
46

เลขประจำตัวสอบ
3320800217
3320801048
3320800579
3320800072
3320800782
3320801062
3320800366
3320801089
3320801180
3320801090
3320800373
3320800614
3320800129
3320800228
3320800501
3320800084
3320800438
3320800305
3320800849
3320800504
3320800944
3320800640
3320801255

ชื่ อ-นำมสกุล
นายรัชตพงษ์ วงค์พระไกร
นายวุฒิชยั จันทิมา
นายวีรยุทธ์ บุตรแสง
น.ส.มณี รัตน์ สายธิ ไชย
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นายธนาธิ ป ดอนลาดบัตร
นายพิษณุ คิอินธิ
นายกิตติพงษ์ ทุมสวัสดิ์
นายอิสระ กุลยะณี
นายพิชิต ชวนงูเหลือม
น.ส.นุสรา โนวาฤทธิ์
นายทรัพย์ทวี โพธิ์ ใคร
น.ส.เนรัญชรา วงศ์ศรี แก้ว
น.ส.วนิ ดา พิลาออน
น.ส.วชิรญาณ์ เดชสอน
น.ส.ศิริรัตน์ เสนไสย์
น.ส.ชมพูนุช เหลืองสิ นศิริ
น.ส.กัญญาวรรณ ปั ญญาวัน
นายศตนารถ สี หาบง
นายคมกริ ช พรหมวงศา
น.ส.อรอนงค์ คงอาษา
น.ส.กิตติยารัตน์ ชื่นใจ
น.ส.นิ ตยา พิมพการ
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