บัญชีรำยชื่ อผู้สอบแข่ งขันได้และขึน้ บัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้
ตำมแนบท้ ำยประกำศคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่ งขันพนักงำนส่ วนท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหำดไทย
เรื่ อง กำรขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีสอบแข่ งขันได้ในกำรแข่ งขันเพื่ อบรรจุบุคคล
เป็ นข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำนส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2562
ภำคใต้ เขต 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรสุ ขำภิบำล
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
4120900817
4120900405
4120900473
4120900621
4120900571
4120900648
4120900268
4120900659
4120900374
4120900304
4120900301
4120900731
4120900722
4120900792
4120900188
4120900248
4120900629
4120900717
4120900106
4120900816
4120900791
4120900558
4120900002

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.ณฐพรรณ แสงแก้ว
น.ส.นิ ชา ลาดับพงค์
น.ส.อารี รัตน์ นักฟ้ อน
น.ส.จุฑารัตน์ เพชรรัตน์
น.ส.ณัฐวดี สังข์สุวรรณ
น.ส.สายใหม สวนกูล
น.ส.หนึ่ งฤทัย แก้วจารัส
น.ส.กรองแก้ว มณี ฉาย
นายนนทิยตุ อยูเ่ ถาว์
น.ส.อนัญญา คงช่วย
นายสมพร แซ่ต้งั
นายอนุวฒั น์ ชูไชย
น.ส.ภัทรพร ณ.สงคราม
นายเชิดศักดิ์ บูรณสิ งห์
น.ส.ลัฆวี ปรี ชยั
น.ส.จันทร์ จิรา แก้วแสง
น.ส.อรวรรยา บุญทองขาว
น.ส.ธัญญรัตน์ รัตนคช
น.ส.อรวี ณ นคร
นายถิรวุฒิ กลิ่นละออ
น.ส.ธิ ชา ศรี ปราชญ์
น.ส.นรี กานต์ ช่อมณี
นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์

หมำยเหตุ
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บัญชีรำยชื่ อผู้สอบแข่ งขันได้และขึน้ บัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้
ตำมแนบท้ ำยประกำศคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่ งขันพนักงำนส่ วนท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหำดไทย
เรื่ อง กำรขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีสอบแข่ งขันได้ในกำรแข่ งขันเพื่ อบรรจุบุคคล
เป็ นข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำนส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2562
ภำคใต้ เขต 1
ประเภทวิชำกำร ตำแหน่ ง นักวิชำกำรสุ ขำภิบำล
ลำดับที่
24
* 25
26
27
* 28
29
30
31
32
33
34
* 35
36
* 37
38
39
40
41
42
* 43
44
* 45

เลขประจำตัวสอบ
4120900357
4120900442
4120900784
4120900753
4120900797
4120900703
4120900583
4120900199
4120900472
4120900111
4120900067
4120900757
4120900072
4120900767
4120900587
4120900204
4120900202
4120900668
4120900183
4120900575
4120900034
4120900754

ชื่ อ-นำมสกุล
น.ส.อนุสรา เหนื อคลอง
น.ส.สสิ ณัฏฐ์ วงศ์ศรี นาค
น.ส.ศรี ธยา ฤทธิ์ ช่วยรอด
นายเทวัญ ชูบวั ทอง
น.ส.พิมพ์พิมล ชูยก
น.ส.ปาลิณีย ์ ธี รคีรีศกั ดิ์
นายอธิ วฒั น์ เมืองแก้ว
น.ส.ณัฐติยา ฤทธิ ชยั
น.ส.อัสมา ประสิ ทธิ พงษ์
นายณรงค์ สระโร
ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชุมภู
น.ส.ฮุสนา โรมินทร์
นายปรัชญา เรื องเวช
น.ส.อารยา ทิมกระจ่าง
น.ส.จันทิมา ศรเกษตริ น
น.ส.สุ จิตรา ขาคม
น.ส.สุ ทิสา อาจมังกร
น.ส.สุ ดาวดี เจริ ญรู ป
น.ส.อรัญญา ชุมทอง
นางพีชยา ปฐมพรหมมา
น.ส.อมรา มณี มยั
นายวริ นท์ เหล็กเพชร
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