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
ภำเหนือเขต 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
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
1120200773
1120200211
1120201288
1120200954
1120201205
1120200604
1120201182
1120200163
1120200144
1120200007
1120200795
1120200987
1120201088
1120200812
1120200830
1120201313
1120200302
1120200003
1120200757
1120201143
1120201171
1120200949
1120200616

ชื่ อ-นำมสกุล
นางเพ็ญนภา สุ ธรรม
น.ส.นฤมล วังซ้าย
น.ส.บัณฑิตา พุดเฉย
น.ส.ณัฐชยา กลิ่นอบ
นางพนิ ตนาฎ ไชยศิลป์
นายบดินทร์ ตนะทิพย์
น.ส.ญานิ กา ทิพย์อุโมงค์
นายชัยวัฒน์ คุณยศยิ่ง
นายณฐกร นฤนาทคงคา
นายยุทธนา ฟูวงศ์
น.ส.นันท์นภัส แก้วริ ญ
นางสิ ริลกั ษณ์ นันทะ
น.ส.อัจฉราพร สิ ริสิน
นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
น.ส.รุ่ งทิวา ศิลปาจารย์
น.ส.อริ สรา ชัยเทพ
นายอธิ คม ศรคม
น.ส.อัญชลี ใหม่อาริ นทร์
น.ส.สุ มินตรา เถาเปี้ ยปลูก
นางเบญจมาศ ติบ๊ มะโน
น.ส.ชุมพร เปรมชื่นพนาวัน
น.ส.นิ รมล พรมจาด
น.ส.ณิ ชกานต์ เดชะบุญ
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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
ภำเหนือเขต 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

เลขประจำตัวสอบ
1120200215
1120200364
1120201297
1120200380
1120200476
1120201113
1120201005
1120200801
1120200458
1120200209
1120201025
1120200124
1120200854
1120200009
1120200309
1120201246
1120200573
1120200966
1120201100
1120201180
1120200229
1120200697

ชื่ อ-นำมสกุล
นางจุฑาทิพย์ โยธะพงษ์
น.ส.ปภัสรา พงษ์ศาลไพบูลย์
น.ส.จุติพร แสงธิ กร
น.ส.สุ วรรณี บุญตอม
น.ส.ดลญา วิธุระ
น.ส.ศิริกาญจน์ อาก๊ะ
น.ส.ประภัสสร กันธิ พร้าว
น.ส.โสภิตา ปั นยี
นายอรรถชัย สมชาย
น.ส.รสริ น บุญมาดวง
นายสหรัฐ ปาละปิ น
นายพิทยพนธ์ ทบบัณฑิต
น.ส.ศรัณยา ถนอมพันธ์
น.ส.รสสุ คนธ์ กุณะแก้ว
นายกรันย์ภพ สุ ขสันต์ศิริกุล
นางมาลัย ธิ บูลย์
น.ส.วราภรณ์ เหลืองหิ รัญ
น.ส.ภคปภา กันธาสุ วรรณ์
น.ส.ปพิชญา จอมเม็ด
น.ส.สิ ริพฤกษ์ ศุภโชคณัฏฐ์กุล
น.ส.อัญญ์ชลี ดวงดี
น.ส.ชนิ ดา กันทารักษ์
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