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 2
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
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
1220500583
1220500854
1220501475
1220501239
1220501801
1220501571
1220500301
1220501438
1220501815
1220501578
1220500939
1220500372
1220501538
1220500180
1220500680
1220500518
1220501577
1220501059
1220500072
1220500781
1220501182
1220501707
1220500616

ชื่ อ-นำมสกุล
นายพิชญพิชญ์ เพ็งสิ น
น.ส.วัจน์ธนัง วัณฏ์กมล
น.ส.ปิ ยฉัตร วรรณารักษ์
น.ส.ขวัญชนก ส่ งศิริ
นางปาริ ชาติ เงินสม
นายพุฒิพงษ์ สุ ขวิเศษ
นายคมน์ณัชนนท์ สุ วรรณโณ
นายจเร เมฆทวีป
น.ส.ปิ ยวรรณ จอมมงคล
นายรังสันต์ จันขุน
น.ส.วิภาวรรณ คันธภิรมย์
น.ส.กรรณิ การ์ ตันบุญ
นายยุทธิ ไกร เมืองวะนา
น.ส.ปาจรี ย ์ สมเงิน
น.ส.คณิ ตตา มีศิริพนั ธุ์
น.ส.สัตตกมล สุ ขโชติ
น.ส.ภัทรวดี แสนใจ
น.ส.มานิ ดา เงินนา
น.ส.สุ พรรณิ การ์ อินทรแพทย์
นายยุทธภูมิ พึ่งอ่อน
น.ส.ยศยา ทรัพย์มาก
นายฐิ ติวฒั น์ จันขันสี
น.ส.น้ าทิพย์ ทองกล่า
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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 2
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
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
1220500019
1220500294
1220501627
1220500152
1220501629
1220501180
1220500246
1220500171
1220500699
1220500942
1220500314
1220500011
1220501037
1220500118
1220501031
1220501883
1220500299
1220500262
1220500123
1220500618
1220501860
1220500670
1220501865

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ชนากานต์ สุ ภลาภ
นายวิธาน บุญเกิด
น.ส.สุ รีรัตน์ ขาวฉลาด
น.ส.กนกวรรณ วงค์เงิน
น.ส.ฐิ ตาภา แสงกระจ่าง
น.ส.สุ ภทั ชา ไถหว่าน
น.ส.สิ ตาภรณ์ ผาติกรรม
น.ส.กรรณิ การ์ สุ่ มสมบูรณ์
นายคณพศ สาลีสุข
นางวาสนา แช่มช้อย
น.ส.ศุภิสรา ปั ญญาวงค์
น.ส.จิรนันท์ โพร้งจัน่
น.ส.พัชรประภา บุญชื่น
นายธนาคาร พรมทอง
นางสุ นิสา ดอนไพรพัน
น.ส.อนาฐี ตา กัปป์
น.ส.พิชญา แย้มทัศน์
นายธี รดนย์ ผลบุญ
นางเพ็ญนภา พร้อมมงคล
น.ส.นริ ศรา ดวงจันทร์
น.ส.ภัคนภัสส์ กาวิละ
นางธัญลักษณ์ สี ทอง
นางนิ โลบล คงพระจันทร์

หมำยเหตุ

หน ้าที่ 2 / 2

