
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  รายชื่อผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง                                     

และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       
------------------------------- 

                   ตามท่ีไดมีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และไดดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ในวันท่ี 8 เมษายน 2561 ไปแลว นั้น  

                   บัดนี้ การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไดเสร็จสิ้นแลว กรมสุขภาพจิต 
จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

1. รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(รายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

2. วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
ใหผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงฯ เขารับการสอบ              

เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ) ดังนี้ 
 

  วันสอบ เลขประจําตัวสอบ รายงานตัว  เริ่มสัมภาษณ สถานท่ี 

วันพฤหัสบดีท่ี  
3 พฤษภาคม 2561 
 
 
 

100001-100063 
200002-200099 
300001-300052 
400001-400042 

08.00 น. ถึง 
08.30 น. 

9.00 น.        
เปนตนไป 

หองประชุม 
หลวงวิเชียร แพทยาคม 
อาคาร 
หลวงวิเชียร แพทยาคม 
ชั้น 4  
โรงพยาบาลศรีธัญญา 

100064-100143 
200100-200201 
300053-300134 
400044-400089 

12.30 น. ถึง 
13.00 น. 

13.00 น. 
เปนตนไป 

 ท้ังนี้ ผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงตองนําเอกสาร
หลักฐานมาย่ืนในวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  ดังนี้ 

 (1)  ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 

โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน  

 

(2) สําเนา... 
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 (2)  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ท้ังนี้ 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ

ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 22 มีนาคม 2561  

 (3)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ

ชั้นหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ 

 (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  

 (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) เปนตน จํานวน                 

อยางละ 1 ฉบับ 

 (6)  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ 

ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 
    -  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
    -  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    -  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

                    ใหผูเขาสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ วันท่ี และระบุเลขประจําตัวสอบ

กํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร หากผูสมัครไมนําหลักฐานการสมัครคัดเลือกดังกลาวมาในวัน

สอบสัมภาษณ จะไมมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ  

ท้ังนี้ กรมสุขภาพจิตจะประกาศผลการคัดเลือกใหทราบในวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     
ทางเว็บไซด dmh.thaijobjob.com , www.hr.dmh.go.th , และ www.dmh.go.th 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    25     เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
       พงศเกษม ไขมุกด 
            (นายพงศเกษม ไขมุกด) 
            รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 

http://www.hr.dmh.go.th/


 
 
 

รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี    25    เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคเหนือ 
 

รหัสประจําตัวสอบ                            ชื่อ – สกุล 

100001 นาย ธนชาติ ไชยชนะ 

100002 นางสาว วลีรัตน ทาทะวงค 

100003 นาย จตุพล แสนสีลา 

100004 นางสาว สิรินาถ บุญทวี 

100005 นาย ธนวิทย วิชิตสกุลชัย 

100006 นางสาว อนงคพร ตะคํา 

100007 นางสาว ภัทรพร จิตนาน 

100009 นางสาว ชนากานต บุญเปง 

100010 นางสาว เมธิณี ศรีจอมทอง 

100011 นางสาว กาญจนติมา ทิพยปญญา 

100012 นาย เจษฎา ปาใหม 

100013 นางสาว กัญชนา วิมลพันธ 

100014 นางสาว ธนพร รุงเรืองธนะกิจ 

100015 นางสาว พัชร ี แกวคํามูล 

100017 นางสาว ขนิษฐา บุตรศรีภูมิ 

100018 นางสาว พิมพิไล ใจตรง 

100019 นางสาว นิรัชพร เท่ียงใชย 

100021 นางสาว นิตยา ยะยอง 

100022 นางสาว จันทรจิรา แกวดาว 

100023 นางสาว จีรพร คําปวง 

100024 นาย เฉลิมพร เพ็ชรภักดิ์ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25    เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคเหนือ 
 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

100025 นางสาว ธัญสุดา ขอนกลาย 

100026 นาย อานนท ทองสุข 

100027 นางสาว เพชรมณี ดอนชาดา 

100029 นางสาว นภาพร วรนันสิทธิ ์

100030 นางสาว สุทธิดา ทองอินปน 

100031 นางสาว ชนมณิศชกาฬต พรหมเสน 

100032 นางสาว ชนากานต เตจะใหม 

100033 นางสาว วิภาพร หมอมวงศ 

100034 นาย วีระ เธียรวรโชต ิ

100036 นางสาว เบญจมาภรณ ชัยวินิจ 

100037 นางสาว พรรณนิดา เกตุสุวรรณ 

100038 นาย ธนเสฏฐ หิรัญบัณฑิตย 

100043 นางสาว วิลาสิน ี ยะกลิ้ง 

100044 นางสาว ปรียาภรณ จักรมานนท 

100046 นางสาว อัชฌามาศ ปานแดง 

100047 นางสาว อโณทัย จันทรใส 

100048 นางสาว อภิรดี โกศัย 

100054 นางสาว สาธนี จําตะ 

100055 นางสาว ศรสวรรค แกวมณี 

100056 นางสาว ปณาลี อุประดิษฐ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี    25    เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคเหนือ 
 

รหัสประจําตัวสอบ                               ชื่อ – สกุล 

100057 นางสาว พิมลพรรณ ธนสารอนุสรณ 

100058 นาย เฉลิมพล ทวมทอง 

100060 นาย ณภัทรธรญ กันทร 

100063 นางสาว อรทัย สมุทธวงค 

100064 นางสาว ฐิติรัตน กุศล 

100068 นางสาว ภัทรวดี สายแปง 

100070 นางสาว หทัยชนก หิรัญลลิต 

100071 นาย ทศพล จอมใจ 

100074 นางสาว อธิษฐาน บูรณะถาวร 

100078 นางสาว ภัทรมาศ โนจากุล 

100080 นางสาว เพียรแข ถ่ินยศ 

100083 นางสาว วรวลัญช ภูกัน 

100084 นางสาว นันทนภัส มวงมิตร 

100085 นางสาว ชนนิกานต อุตตเสน 

100086 นางสาว นัทธหทัย ชัยสุรินทร 

100088 นางสาว ปวรินทร คสิเม 

100092 นางสาว จิดาพา จองคํา 

100093 นางสาว ปุณยาพร นรสิงห 

100096 นางสาว วัทนวิภา สายคําภา 

100097 นาย พณิช หานตระกูล 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคเหนือ 

 

รหัสประจําตัวสอบ                               ชื่อ – สกุล 

100098 นางสาว อาภาภัทร สุขจันทร 

100099 นาง จันทรจิรา คลายแท 

100100 นางสาว อุบลวรรณ ภูสวาง 

100101 นางสาว ธิดาพร โพธิ์สาวัง 

100102 นางสาว พรอมรัก ชมภู 

100103 นางสาว อัญชล ี ตนกลาง 

100104 นางสาว ญาณิกา เพชรบริบูรณดี 

100110 นางสาว อรวีร ทิศรําวัง 

100111 นางสาว สุภมาส กองติตะ 

100113 นางสาว จริยา วิชาพร 

100116 นาง มะลิวัลย ศรีโท 

100117 นางสาว ณัฐธยาน พุทธปาจารย 

100138 นางสาว ก่ิงกาญจน ใจมุข 

100140 นางสาว เกษศิรินทร พุทธวงศ 

100141 นางสาว วิภาดา ดอกจันทรแยม 

100142 นางสาว ดวงฤทัย อัศวินวงศ 

100143 นางสาว รุงรัศมี ศรีวิชัย 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 

รหัสประจําตัวสอบ                              ชื่อ – สกุล 

200002 นางสาว ศิริวรรณ ทาธิสา 

200003 นางสาว อภิสรา กานตนนทกร 

200004 นาย สุรเดช มีดา 

200005 นางสาว จุฑาทิพย อัมวรรณ 

200006 นางสาว พัชร ี ศรีกุล 

200007 นางสาว สกลสุภา ศรีขวา 

200008 นางสาว สุภัค สุวรรณรุงโรจน 

200011 นางสาว วนิดา พันประสงค 

200014 นางสาว อัจฉรา เคนชมภู 

200015 นางสาว สิริกร ศรีสุริยจันทร 

200016 นาง ชฎาพร บุญจันทร 

200017 นางสาว เบญจพร ภูเหล็ก 

200018 นาง ภาวิน ี ทองเกลี้ยง 

200019 นางสาว กมลลักษณ พิมมุก 

200020 นางสาว อัจฉราภรณ มีศิลป 

200022 นางสาว ชนกชนม ขอพิมาย 

200023 นางสาว ธัญญรัตน สาสีเสาร 

200024 นางสาว ชนากานต ชาญโพธิ ์

200025 นางสาว เพ็ญนภา พุฒขุนทด 

200026 นางสาว สาวิตรี มุกดาประเสริฐ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

200027 นางสาว จุฬาภรณ ศรีสรอย 

200028 นางสาว ภัสศร สระแสง 

200029 นางสาว สุภาพร โสมาบุตร 

200031 นาง สรัลพร เดชสัจจา 

200032 นางสาว วราภรณ พรมศรี 

200037 นางสาว ธัญญารัตน สรวงชัยภูมิ 

200044 นางสาว ปรีดาพร อําไพ 

200045 นางสาว วาสนา ดวงศิริ 

200048 นางสาว ศิริลักษณ ผิวศิริ 

200050 นางสาว ปุณณารัตน คํามี 

200052 นางสาว พรสุดา เจริญชีพ 

200053 นางสาว อมรทิพย ชินสมบูรณ 

200057 นางสาว ปฐมรัฐ พิลา 

200058 นางสาว วรารัตน ฝางแกว 

200059 นางสาว กชกร รักษามารถ 

200060 นางสาว เกาแกวมณี ทองเฟอง 

200061 นางสาว ภาวิน ี สินทร 

200063 นางสาว ทวินันท จันทรมนตรี 

200064 นาย บวรภพ ปราบมะเริง 

200065 นางสาว ประภัสสรา พิศวงปราการ 

 



 
 
 

-7- 
 

รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25  เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

200067 นางสาว ปรีชารัตน เกษแกว 

200068 นาย ณัฐนนท สารีมูล 

200069 นางสาว สุนิสา หาญรุก 

200071 นางสาว สุรนาถ อินทะชัย 

200076 นาง สุดาปริญญ ปริญญไวกูณฐ 

200077 นางสาว ศุภลักษณ อินตะปญญา 

200078 นางสาว อัจฉรา เมฆวัน 

200079 นางสาว ณฐิกา แพงดี 

200081 นาง นิตยณปภา จวนสาง 

200082 นางสาว เจนจิรา อายุโย 

200083 นางสาว น้ําทิพย เกษถนอม 

200085 นางสาว ศุจินทรา หวังผล 

200086 นางสาว สุรัตน เซ็นนอก 

200087 นางสาว สุดฤทัย สมารังคสุต 

200088 นาย สัพพัญู จันทสาร 

200089 นางสาว ยุภาวด ี ภูษี 

200092 นางสาว สิริจรรยา วงศกาฬสินธุ 

200094 นางสาว กัญญาภัค สุวรรณคม 

200095 นางสาว จันทรจิรา แผนพรหม 

200098 นางสาว วิสุดา ดูอินทร 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 

รหัสประจําตัวสอบ                              ชื่อ – สกุล 

200100 นางสาว ยุพาพร นาทา 

200103 นางสาว วรลักษณ สวยกลาง 

200106 นางสาว ศศิกาญจน ไกรมะเริง 

200110 นางสาว ชุติมา ภาแกดํา 

200112 นางสาว พัชรินทร อุทัยกัน 

200113 นางสาว เอ้ือฤทัย สายเนตร 

200114 นางสาว สุพัตรา แสนคาน 

200118 นางสาว ปวริศรา ปานเรือนแสน 

200119 นางสาว ศิริพร เจริญวงศ 

200122 นางสาว วิชุดา จันทพรม 

200125 นางสาว อรพรรณ แนนอุดร 

200131 นาย วีรยุทธ สิมนา 

200136 นางสาว สายฝน เกลี้ยงเทศ 

200137 นางสาว ปวีณพร ปนแหยม 

200139 นางสาว วรรนิภา มอญขาม 

200142 นาย เวชพูล เวชไธสง 

200143 นางสาว มาดี ขันสัมฤทธิ์ 

200144 นางสาว สุดารัตน เชื่อมาก 

200148 นาย จิรวฒัน พันจําปา 

200152 นางสาว สราวล ี ภูครองหิน 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

200153 นางสาว ปรีชญา เจริญศรี 

200155 นางสาว เกศริน คําหงสา 

200157 นางสาว ทิพวรรณ หวังดี 

200159 นางสาว อาภาพร สุวรรณรงค 

200160 นางสาว สายชล จินดาศรี 

200161 นางสาว คนึงนิจ ละวาดช ู

200167 นาง ณัฐกานต โคตสา 

200176 นาย บรรพต มาตยสีหา 

200180 นางสาว สุพัตรา สิงหนวลคํา 

200185 นางสาว แคทลียา สุระเทพ 

200186 นางสาว สุวรรณา ไทยทองหลาง 

200187 นางสาว ดวงพร การบรรจง 

200190 นาง น้ําทิพย ไพคํานาม 

200201 นางสาว ปารเิยศ อินรัสพงศ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคใต 

 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

300001 นาง ณัฐชนน สมบูรณ 

300002 นางสาว สุกัญญา มูณี 

300004 นางสาว จันทิมา วิเชียรวงค 

300006 นางสาว ลลัญฎา อาการส 

300007 นางสาว ปริศนา หยังหลัง 

300008 นางสาว เสาวลักษณ วงคพิพันธ 

300009 นางสาว ทิพยวดี ทิพยมะณี 

300014 นางสาว ผกามาศ วุฒิพงศ 

300015 นางสาว พรรษมน กรัณยโพธิกร 

300019 นางสาว ปทมาภรณ สงเดช 

300020 นางสาว พรพิมล จิตรสุวรรณ 

300021 นาย ณัฐพล ชัยหาญ 

300022 นางสาว วนิดา กาหมอ 

300023 นางสาว อามีเนาะ ดอเลาะกาเด 

300025 นางสาว จิราวรรณ คงพันธุ 

300027 นางสาว เสาวลักษณ บุญสอาด 

300029 นางสาว พนัดดา รัตนอุไร 

300030 นางสาว ศุภรัตน รัตนแกว 

300032 นางสาว จรัญญา รักแสง 

300034 นางสาว มัณฑนา ศรีประเสรฐิ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี    25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคใต 

 

รหัสประจําตัวสอบ                            ชื่อ – สกุล 

300035 นางสาว ธนิตา ปลื้มใจ 

300036 นางสาว ศศิวิมล จงจิตต 

300037 นางสาว ณัฏฐชนก นุมาศ 

300038 นางสาว ศจิกา ขุนบํารุง 

300040 นางสาว เนตรนภา จันทบูรณ 

300042 นางสาว กัลยรัตน พัฒนโชต ิ

300048 นางสาว จตุรพร หมอมพิบูลย 

300049 นางสาว ศศิกานต ยางทอง 

300050 นางสาว สุพรรณษา ขุนทอง 

300052 นางสาว อาฟซา การี 

300053 นางสาว หฤษฎ ี เลขะกุล 

300060 นาย จิรวฒัน แกวบุญจันทร 

300065 นางสาว โซเฟย ซีเดะ 

300066 นางสาว อัสราวรรณ ปาลาวัล 

300070 นางสาว จีรวรรณ สระทองเก้ียว 

300071 นางสาว ฟตเมาะห เจะซามะ 

300074 นางสาว วรรษา กุลตัน 

300078 นางสาว จิตรานุช สุวรรณชาตรี 

300079 นางสาว สายฝน จันทวีรัตน 

300080 นางสาว นวนันท สุวรรณรัตน 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคใต 

 

รหัสประจําตัวสอบ                                 ชือ่ – สกุล 

300081 นาย มูฮํมหมัดอัมรี ลาเตะ 

300083 นางสาว นฤมล ทองเปย 

300088 นางสาว ฐิติกา ชฎารัตน 

300089 นางสาว ซูไฮสะห ดอปอ 

300093 นาง อรนุช หลันหนะ 

300095 นางสาว จิรนฏั กรดแกว 

300097 นางสาว เกวลี โสตถิโภคา 

300104 นางสาว พัชรีภรณ อนุวัตร 

300107 นางสาว ซุลฟา สาและ 

300121 นางสาว ซูไฮลา ขะเดหรี 

300122 นาง จิราพร หมัดลิหมีน 

300123 นางสาว ทิฆัมพร หนูหนัน 

300124 นางสาว กัญญาวีญ แกวมาก 

300125 นางสาว นัฏฐร ี จิตภาค 

300129 นางสาว ตอยยีบะห หะยีแยนา 

300134 นาง ศิรินทรพร ชินบุตร 

 

 

 

 



 
 
 

-13- 
 

รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25    เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคกลาง 

 

รหัสประจําตัวสอบ                               ชื่อ – สกุล 

400001 นางสาว มัยนา ชาญสมร 

400002 นาย วุฒิชัย ล้ําเลิศ 

400004 นางสาว อักษราภัค สิงหขันธ 

400006 นางสาว รัชดาพร ศรีนอร 

400007 นางสาว ปรัชพร ใบศรี 

400008 นางสาว อารีรัตน ยงประเสริฐ 

400009 นางสาว อัสศลาพัชฐ ผองแผว 

400010 นางสาว สุรางคนา อยูปาน 

400011 นางสาว ปุณยนุช สอดศรี 

400014 นางสาว พรพรรณ พรมพุทธา 

400015 นางสาว ประภัสสร จันดี 

400018 นางสาว ณัฏฐนันท ชัยวัฒนาวิริยะกิจ 

400019 นางสาว ทิพวรรณ ขันทอง 

400020 นางสาว นทสรวง พินพาทร 

400021 นางสาว สุกัญญา พรหมประเสรฐิ 

400023 นาย นิรุตต เถลิงสุข 

400024 นางสาว อรัญญา นามสม 

400025 นางสาว ธัญญาภรณ สงโสด 

400026 นางสาว ชมพูนุท ประสารวุฒิ 

400027 นางสาว รจนา พรมมี 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25   เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคกลาง 

 

รหัสประจําตัวสอบ                             ชื่อ – สกุล 

400029 นาย วุฒิชัย ชวนชนก 

400031 นางสาว ธีรนาฏ จันคง 

400032 นางสาว วรรณวิภา สิงหอน 

400033 นางสาว วิไลวรรณ เมธีพิทักษศิริกุล 

400034 นางสาว บุญเกิด พรมชยัยา 

400035 นางสาว อภิญญา สุขตระกูล 

400038 นางสาว ซูซานา แวนาแว 

400039 นางสาว ศิริรัตน ปาสารักษ 

400041 นางสาว ไพลิน โพธิวิทย 

400042 นางสาว กนกวรรณ วิเศษดี 

400044 นางสาว นัยนา สุภักดิ์ 

400046 นางสาว พรรณนารา ศิวาดํารงค 

400048 นางสาว อรุโณทัย สิงหตาแกว 

400049 นาย พิสิฏฐ ยุยงค 

400052 นางสาว วารินทร วิญญายอง 

400057 นางสาว กวินนา เขงคุม 

400059 นางสาว ชลพิชา เสนาะจิตร 

400060 นางสาว กมลรัตน ซาวมี 

400063 นางสาว วิภาดา ศรีวาลา 

400068 นางสาว กัณฑิกา กิตติโชติพันธุ 
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รายช่ือผูผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
แนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี   25    เมษายน พ.ศ. 2561 

ภาคกลาง 

 

รหัสประจําตัวสอบ                              ชื่อ – สกุล 

400069 นาย ธีรพงศ บรรเทา 

400071 นางสาว อุไรพร จันฉนวน 

400072 นางสาว มัสริน บุษบา 

400073 นางสาว ศิรินันท ปานประโคน 

400074 นาย นิพนธ ปนสันเทียะ 

400079 นางสาว ภานุมาศ เสนาเสถียร 

400082 นาย จาตุรงค สืบเสน 

400087 นางสาว นภาทิพย คําชัย 

400089 นางสาว วิมล จันทะรี 

 

 

 


