ประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานทีส่ อบพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------------ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศจั ง หวั ด อุ ด รธานี ลงวั น ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕64 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่ อเลื อกสรรเป็ น พนั กงานราชการทั่ ว ไป กลุ่ ม งานบริห ารทั่ว ไป ตาแหน่ งพนั กงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2564 กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า สอบข้อเขียนในวันที่ 10 มิถุนายน
๒๕64 และได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี ที่ 2296/2564 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นั้น
อาศัยอานาจตามประกาศและคาสั่งดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีโดยคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานที่สอบ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและหลักสูตร/เนื้อหาในการสอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ข้ อ สอบ คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน
ส่ ว นที่ ๑ ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
(ปรนัย 40 ข้อ/คะแนน)
ส่วนที่ ๒ ความรู้ค วามสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ปรนัย 60 ข้อ/คะแนน)

วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕64
เวลา ๐๙.3๐ น. – ๑2.๐๐ น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 3 - 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(หมายเลข/ที่นั่ง จะติดไว้หน้าห้องสอบ)

ปากกา ดินสอ ยางลบ

จั งหวั ด อุ ด รธานี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย น และมี สิ ท ธิ เข้ ารั บ การประเมิ น
สมรรถนะทางคอมพิ ว เตอร์ และสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 9 กรกฎาคม ๒๕64 ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ส านั ก งานจั ง หวั ด อุ ด รธานี อาคาร 2 ชั้ น ๔ ศาลากลางจั ง หวั ด อุ ด รธานี
และทางเว็บไซต์ www.udonthani.go.th
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามหมายเหตุแนบท้ายประกาศนี้
และแต่งกายให้ สุ ภ าพเรีย บร้อยตามประเพณี นิยม กล่ าวคือ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง สวมรองเท้ าหุ้ ม ส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน เป็นสุภาพชน ห้ามใส่
เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
/3. ต้องนาบัตร...

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน/ปรนัย)
จานวน 289 ราย
ตำแหน่งพนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
๐๐๑
นำงชนัษปกำณ พลวำปี
๐๐๒
นำงสำวณัชชำ พินจอง
๐๐๓
นำงสำวสุรีมำศ จันนำวัน
๐๐๔
นำงสำวจิรวรรณ เคนคำภำ
005
นำงสำวกมลทิพย์ จันสมุทร
๐๐๖
นำงอพรรตรี อ่อนละเอียด
๐๐๗
นำงสำวกัลยำ คันธี
๐๐๘
นำยอนำวิล คลังชำนำญ
๐๐๙
นำยฐำปนำ แสนอุบล
๐๑๐
นำงสำววรำภรณ์ ร่ำเริง
๐๑๑
นำงสำวนิตยำ หงส์ทอง
๐๑๒
นำงสำวกำณฑ์กมล จำริสุ
๐๑๓
นำงสำวธันยพร ก๋ำคำ
๐๑๔
นำงสำวกัลยำ ประทำพันธ์
๐๑๕
นำยบัณฑิต โพธิสม
๐๑๖
นำยณัฐพล ลีทหำร
๐๑๗
นำงสำวโสรยำ มณีโรจน์
๐๑๘
นำงสำวพนิดำ จันทร์แก้ว
๐๑๙
นำงสำวศุภรัตน์ ดอกไม้พวง
๐๒๐
นำงสำวปำลิดำ ปรังประโคน
๐๒๑
นำยปฏิพล วงษ์นนท์
๐๒๒
นำงสำวเวณิกำ ยำโสภำ
๐๒๓
นำงสำววำธิณี รำงศรี
๐๒๔
นำงสำวประวีณำ จันทองอ่อน
๐๒๕
นำยอนันตชัย เพ็งคำปั้ง
๐๒๖
นำงสำวจิรำนันท์ นำจะรวย
๐๒๗
นำยรัฐพงษ์ พวงกันยำ
๐๒๘
นำยธีรภัทร์ นำใจตรอง
๐๒๙
นำงสำวชลลดำ ปิตุพงศ์
๐๓๐
นำงสำวชฎำพร แหวนเงิน
๐๓๑
นำงสำววริศรำ อินทร์อุดม
032
นำงรสริน ศิริเกตุ

หมายเหตุ

ยกเลิก/ขำดคุณสมบัติ

-๒เลขประจาตัวสอบ
๐๓๓
๐๓๔
๐๓๕
๐๓๖
๐๓๗
๐๓๘
๐๓๙
๐๔๐
๐๔๑
๐๔๒
๐๔๓
๐๔๔
๐๔๕
๐๔๖
๐๔๗
๐๔๘
๐๔๙
๐๕๐
๐๕๑
๐๕๒
๐๕๓
๐๕๔
๐๕๕
๐๕๖
๐๕๗
๐๕๘
๐๕๙
๐๖๐
๐๖๑
062
063
064
065

ชื่อ – สกุล
นำงสำวจีร์ปภัส ด้วงสะดี
นำงสำวพิมพ์ชนก ศรีปะโค
ส.อ.ธำรงชำติ วงศ์อำรีย์
นำยนครินทร์ นูรักษ์
นำงสำวไพจิตรำ ขุ่ยรำนหญ้ำ
นำยขวัญชัย โคตรทอง
นำงสำวพัชรำภรณ์ บุบผำสังข์
นำงสำวรัตนงค์ ดำสุโพธิ์
นำงสำวศิริเพ็ญ มีหลิน
นำงสำวแคทริน ครโสภำ
นำงสำวกัญกร เอี่ยมพร
นำงสำวนันนิกำ เวงวิถำ
นำงสำวศิริลักษณ์ บุญอภัย
นำยกรวิจิตร หัตถีจร
นำงสำวศุภำดำ อภิวัฒนปัญญำ
นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ สัตนันท์
นำยณัฐดนัย สกูลหรัง
นำยชำตรี สุมงคล
นำยภควัฒน์ โคตรสุวรรณ์
นำยรำชัน กงภูเวช
นำงสำวอัญชลี คูณลำด
ว่ำที่ ร.ต.หญิง กนกพิชญ์ ศิริศิลป์
นำงสำวศิริกำญจณ์ นำเดื่อ
นำงสำวอรอุมำ วนำไชย์
นำงสำวกมลชนก ธนำวภู
นำยธนพล คนสันต์
นำยอนุรักษ์ สมเด็จ
นำยภูดิศ วิริยเศวต
นำยธนภัทร วิริยเศวต
นำงสำวรัชนีกร ร่มวำปี
นำงชิดชนก มบขุนทด
นำยธันณัช ชำวดร
นำงสำวเสำวคนธ์ บุดดีคำ

หมายเหตุ

ยกเลิก/ขำดคุณสมบัติ

-3–
เลขประจาตัวสอบ
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

ชื่อ – สกุล
นำงสำวจิรำธร วงษ์หำฤทธิ์
นำงสำวสุวนัน คำย่อย
นำงสำวอัจฉรำพร สุระภำ
นำงสำวศรัญญำ สิงห์บุญมี
นำยกนกพล ศรีบุญไทย
นำงสำวสุชำดำ วำมะกัน
นำงสำวอินธิรำ มุขพรหม
นำงสำวณัฐวศำ วิเศษศรี
นำงสำวนำถวลดำ เจริญตะคุ
นำยฉัตรชัย พิมพำ
นำยต่อลำภ บุญยะประสิทธิ์
นำงสำวใจภัทร อ่อนคำ
นำยปรีชำ สีดำผัน
นำงสำวมำทินี บุตดำเพ็ง
นำงสำวกนกพร จุฬำ
นำยวุฒิชัย ธรรมเรียง
นำยกฤศณัฏฐ์ ธนำภักดิ์พรนิธิ
นำงสำวปนัดดำ บรรณวิทยกิจ
นำงสำวยุพเรศ สีหำนำม
นำงสำวธันยำพร ชำญธีรวัฒนำ
นำงสำวทัดดำว จำรัสรักษ์
นำงสำวอินธุอร กุลำสำ
นำงสำวศิริขวัญ เลิศประเสริฐ
นำงสำวเบญจวรรณ อุตมะ
นำงสำวจำรุพร เหลำเพ็ง
นำยพิทักษ์พงศ์ ทองที
นำงสำวฟอง วงศ์ใหญ่
นำงสำวพรทิวำ เชื้อบุญมำ
นำยธนกฤต ธนสรำญสิริ
นำยสุรักษ์ หงษ์ภักดี
นำงสำวสุกัญญำ ทำทอง
นำงสำวอรธนำ บุญทองดี
นำงสำวคริสต์มำส พิมพ์ต้น
นำงปรียำพร ปิ่นมณี
นำงสำวชัญญำนุช ศรีวรรณ์

หมายเหตุ

ยกเลิก/ขำดคุณสมบัติ
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เลขประจาตัวสอบ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ชื่อ – สกุล
นำงสำวญำสุมินทร์ อ่อนสุริวงศ์
นำยนันทวัฒน์ ชำวพ่อค้ำ
นำงสำวพัชจิรำ จูมศรีสิงห์
นำงสำวแพรวนภำ ทัพสุริยำ
นำยเวียงสวรรค์ พิมูลธิรำช
นำงสำวประภำวดี จันทร์สุโมกข์
นำงสำวอันธิกำ นำมบุตร
นำงสำวชลธิชำ ชินสงครำม
นำงสำววรำภรณ์ จันทร์พินิจ
นำงสำวกมลวรรณ เลขยัน
นำยสมพงษ์ พรมำสัน
นำงสำวฐิติพร นิคำ
นำงสำวอรอุมำ คะณะโท
นำยศุภวัฒน์ ตั้งจริยำพิสุทธิ์
นำงสำวเจษฎำภรณ์ จันทุมำ
นำยภำณุวัฒน์ พิพัฒน์
นำงสำวสุกำนดำ คัณทักษ์
นำงสำวดัชนี เบ้ำทองจันทร์
นำยอิสระพงศ์ สุธรรม
นำงสำวกรรณิกำ ยำวระ
นำงสำวณัฐภรณ์ ปริยำนนท์
นำงสำวสุพัตรำ ศรีนนท์ชัย
นำยพิฆเนศวร์ หมู่เมือง
นำยปฐพี เหมุทัย
นำงสำวพิมพ์มำดำ ชำนิยันต์
นำงสำวชุติมำ แสงศรี
นำงสำวทิพย์ทิวำ ศรีบุญเลิศ
นำยธนกฤต ฉวีรักษ์
นำยกษณะ ปัญญำคำ
นำงสำวญำรำภรณ์ หนูกลำง
นำงสำวณภัทร สิทธิจักษ์
นำยพชรพงศ์ เทศนำ
นำยปวรำ รัตนเรืองเดช
นำงสำวอรชำ บัวใหญ่รักษำ
นำยกิตติภพ ศรีโยธี

หมายเหตุ
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เลขประจาตัวสอบ
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ชื่อ – สกุล
นำงสำวกรรณิกำร์ ธิติหง
นำงสำวอำภรณ์ กำนุมำน
นำงสำวรัฐพรรณ สำรีโท
นำงสำวภัณฑิลำ มงคลสวัสดิ์
นำงสำวอมรรัตน์ จำปำ
นำงสำวอำรยำ ทินำพิมพ์
นำงสำวปรียำพร อินทนำม
นำงสำวกมลพร ชำวดร
นำงสำวชลธิชำ เฉียบแหลม
นำงสำวรัศมี สมนำมี
นำยกำนต์ อุ่นแก้ว
นำงสำวแพรวิสำ โพธิสีดำ
นำงสำวรุ่งตะวัน พรมหำ
นำยอดิศร แก้วสีขำว
นำงสำวขวัญชนก เครือศิริโรจน์
นำงสำวพุทชำวรรณ สวนจันทร์
นำงสำวพรชนก เสวตวงษ์
นำงสำวสุมำลัย ไชยภูมิ
นำงสำวทอพิชชำ อธิกุลกำนต์
นำงสำวศกลวรรณ ไชยศิลป์
นำงสำวสุมำลี แสงตะวัน
นำงสำวรุ่งนภำ พรมวงษำ
นำงสำวปวีณำ เคำงำม
นำยยุทธพิชัย ไพเรำะ
นำยศิริโชค ศรีนวล
นำยศุภลักษณ์ ใจขำน
นำยปรเมศวร์ เศวตวงศ์
นำงสำวพิมพันธ์ ไพคำนำม
นำงสำวจุฑำมำศ พรมคุณ
นำงสำวลดำ บรรหำร
นำงสำวสำวิตรี ชำนำญกิจ
นำยอุเทน ปะวะภูชะโก
นำยพฤกษศำสตร์ จันทร์อยู่
นำยณัฐพร สิทธิรำช
นำงสำวพัชญำวดี บุตรพรม

หมายเหตุ
ยกเลิก/ขำดคุณสมบัติ

ยกเลิก/ขำดคุณสมบัติ
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เลขประจาตัวสอบ
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

ชื่อ – สกุล
นำงสำวอำรยำ เครือหงษ์
นำงสำวสดุดี ทรงสวัสดิ์วงศ์
นำงสำวบุญค้ำ มณีโชติ
นำงสำวเอมอร กงซุย
นำงสำวกัญญนันท์ วิเศษไชยหิรัญ
นำงสำวสุวนันท์ ทองสว่ำง
นำงสำวเกร็ดดำว พรรณลี
นำงสำวนพรัต สำรวรรณ
นำงสำวเพ็ญนภำ พงษ์นิล
นำงสำวสมฤทัย ทองพิทักษ์
นำงสำวพิมพ์ชนก สิทธิมำตย์
นำยอรรณพ ทุมพร
นำงสำวชัญญำนุช รู้บุญ
นำงสำวนพรัตน์ สุวรรณชะลำ
นำงสำวรุ่งธิดำ พันธุ์วงศ์
นำงสำวพำวิณี กองบุตร
นำงสำวจีรวัสต์ เลิศเสนีย์
นำงหทัยกำน ศรีจอมพล
นำยจักรพงษ์ สีเมือง
นำยกฤษฏิเดช พุทธรักษ์
นำยธนวัฒน์ จรัญรักษ์
นำงสำววิลำวัลย์ แอแดง
นำงสำวอัญชลี แซ่เจี่ยง
นำยกษิต์เดช แก้วกัญญำ
นำยพงศกร ศรีจันทร์
นำยพรชลิต เจริญทรัพย์มณี
นำยศิวกร หนองหำรพิทักษ์
นำงสำวบุญสิตำ สุปัญญำ
นำงสำวญำภำนันท์ ไชยคุณ
นำงสำวปัญญรัตน์ ฉลองชำติ
นำงนวลพรรณ ศรีปัญญำ
นำงสำวอติรัตน์ คำตำนิตย์
นำงสำววิชุดำ บำลจบ
นำยอัษฎำวุฒิ ศรีสมบูรณ์
นำงสำวสุภำภัทร พำกุล

หมายเหตุ
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เลขประจาตัวสอบ
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

ชื่อ – สกุล
นำงสำวหัทยำ มีโพนทอง
นำงสำวปิยวรรณ บุญมำ
นำยโศภณ ศรีสุมำตร
นำยชัชวำล ระหันสิม
นำงสำวทิมนภำ ศรีโนนยำง
นำงสำวสุขุมำลย์ ทองหอม
นำยสิรภพ ศรีเชษฐำ
นำงปิน่ อนงค์ อ่อนคำ
นำยเอกภพ จันทรำ
นำงสำวนิศำชล จงรักษ์
นำงสำวเพชรจริง ทวีนันท์
นำงสำวชนิกรรดำ เอกวงค์ษำ
นำงสำววิพำกร ผำพรม
นำงจุฑำสินี หงส์เอก
นำงสำวรสสุคนธ์ สุทธิรักษ์
นำงสำวไพลิน โคตรวิทย์
นำงสำววันทนำ จันทพันธ์
นำยกฤษวัชร์ วงศ์ดี
นำยจักรเพชร ปัสสีแก้ว
นำงสำวอำริยำ เทียบชัย
นำงสำวเจนจิรำ ยันตะพันธ์
ว่ำที่ ร.ต. ชำยมงคล มำนะจักร์
นำงสำวสุวพิชญ์ เชื้อศรีนนตรี
นำงสำวณัฐวรำ เพ็ชรนำดี
นำงสำวกำญจนำ ถึงปัดชำ
นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เมืองสองกุลธน
นำงสำวปรำรถนำ สำอุบล
นำงสำวสุภำวรรณ ศรีบุญไทย
นำงสำวณัฐฤดี อินทร์บัว
นำงสำวนุชนำรถ วุ่นชีลอง
นำงธิดำรัตน์ อภิญญำนนท์
นำงสำวธัญญเรศ มุทุตำ
นำยอดิศักดิ์ สำยสี
นำงสำวกัลยกร จันดำเบ้ำ
นำงสำวสุดำรัตน์ ผุยลำ

หมายเหตุ
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เลขประจาตัวสอบ
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

ชื่อ – สกุล
นำงสำวสิริกำญจนำ ไชยวำส
นำงสำวศิรินภำ เฉิดพันธ์
นำงสำวปริณดำ ศรีโยธี
นำยพงศธร นำมพิลำ
นำยอัษฎำวุธ จำเริญ
นำงสำวกชกร โสคำแก้ว
นำงสำวรวิภำ ทองเชื้อ
นำงสำวพัชรนันท์ วิเศษวุฒิ
นำงสำวเกตุสุดำ โคตรหำ
นำงสำวศศิตรำ ฤทธิบุญ
นำงสำวขวัญเรือน บุตรสะอำด
นำงสำวนิภำดำ หริ่งแก้ว
นำงสำวลินดำ ใจธรรม
นำยหำญชัย วรรณศิริ
นำยจีระพงษ์ ช่วยค้ำชู
นำงศิริรัตน์ บริบูรณ์
นำงสำวณิชกมล เขจรฤทธิ์
นำยวรำกร ประภิระนำ
นำงสำวณัฐนิชำ จำเริญพักตร์
นำงสำวหทัยชนก ไชยวงษ์
นำงสำวนิญำพร จันทรเสนำ
นำงสำวจำรียำ สุระเสน
นำงสำวปำรณีย์ อุดรเขต
นำงสำวภัทรำวดี วัฒนกุล
นำงสำวเตชินี ชฎำวงศ์
นำยธวัตชัย ธรรมโกรัง
นำงสำวสุภำพรรณ หงษำ
นำงสำวพัตรำภรณ์ ด้วงทอง
นำงสำวนุษบำ ลินทอง
นำงสำวชนำกำนต์ ตะลี
นำยปรำชญ์ ประทุมทอง
นำงสำวลักษิกำ ยะสำธะโร
นำงสำวภคพร เจริญสุข
นำงสำววัชรำพร อภิรมยำนนท์
นำงสำวประภัสรำ แก้วเกตุ

หมายเหตุ
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เลขประจาตัวสอบ
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

ชื่อ – สกุล
นำงสำวจุฑำมำศ พลนันท์
นำยสถำพร รักษำภักดี
นำงสำวศิริพร อำจปำสำ
นำงสำววิภำพรรณ บุญไมตรี
นำงสำวหทัยภรณ์ มีทิพย์
นำงสำวสุภำณี สรรพอำษำ
นำงสำวประภำศิริ เพ็งมีศรี
นำยเอกชัย จันทองอ่อน
นำงสำวอรอุมำ วันสำ
นำงสำวณัฐธิดำ ศิริไพโรจน์
นำงสำวปิลำณี ดีนิล
นำงสำวสุดำรัตน์ ลำวพนม
นำงสำวนภัสสร มีสัตย์
นำงสำวอรชนำ ปัดถำวโร
นำยรัฐศำสตร์ วรรณพรำหมณ์
นำยสุภำพ แก้วพิลำ
นำงสำวจุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
นำงสำวชำริณี ศรีสมยำ
นำยสหัสรังสี สมผล
นำงสำวรมิดำ เรืองสิวะกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ำสอบต้ องถือปฏิบัติตำมมำตรกำร COVID-19 ตำมคำสั่งจังหวัดอุดรธำนี ที่ 2218/2564
ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2564
2. ผู้เข้ำสอบที่เดินทำงมำจำกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธำนี
กำหนด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ นครปฐม นครศรีธรรมรำช
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยำ ระนอง ระยอง รำชบุรี สมุทรสำคร สงขลำ และสุรำษฎร์ธำนี ให้ตรวจหำเชื้อ
COVID-19 ทุ ก คน ที่ โ รงพ ยำบ ำลใกล้ บ้ ำน ห รื อ โรงพ ยำบ ำลที่ สะดวก หำกมี ข้ อ สงสั ย สอบถำมได้ ที่
โรงพยำบำลอุดรธำนี โทร 065 2406511 , 091 0638824
3. ผู้เข้ำสอบต้องดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด

