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ชื่อ - สกุล
นางสาวสวีณา เทศนา
นายนิวัฒน์ พันเหลา
นางสาวกมลทิพย์ อรุณศิริ
นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์
นางสาววัชรี เปี่ยมสิน
นางจุฑารัสมี กุลพันธ์
นางขวัญเรือน พันธ์นุรัตน์
นางสาวภาวิณี ปรีดี
นายธีรวงศ์ หัตถา
นางสาวสุภาสินี จันทรนิกูล
นายฐาปกรณ์ หวานฉ่า
นางสาวฉัตรลดา แก้วบุญเรือง
นางสาวปุณย์กิตติภา เสริมศักดิ์สุภากร
นางสาวเสาวรส เกตุแก้ว
นางสาวปัทมาภรณ์ เล็กกระจ่าง
นายพีรพล สองนา
นายวศิน เจริญสุข
นางสาวเจษดาพร พุ่มตาด
นายธีรวุฒิ คะเนกิจ
นางสาวธัญลักษณ์ พลอยงาม
นางสาวสุธิภรณ์ ภู่พงษ์
นางสาวอภิษฎา บุญกลิ่น
นางสาวพิชญาภา รัตนคร
นางสาวสมฤดี เพรียวพรม
นางสาวจตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
นางสาวจารุดารา ลังกาฟ้า
นางสาวทรงสุดา นามจันทร์
นายทองคา คาลือ
นางสาวเมธาพร พุ่มโพธิ์งาม
นางสาวทิพวรรณ ทองล้น
นางสาวนันทวรรณ จิตตะนันทน์
นางสาวภัตติญา คมเหล็ก
นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
นางสาวอภิญญา เกิดชื่น
นางสาวณัฐนารี เรือนแก้ว
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นางสาวดวงแก้ว ศรีชมชื่น
นายวิชณุ ช่องทอง
นายยศกร มะสุใส
นายพงศธร ศาลาสุข
นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี
นายอนุทัย พรเลิศรังสรรค์
นางสาวธนนันท แจ้งพุ่ม
นางสาววิกันดา เขียวแก้ว
นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข
นางสาวสุกัญญา สังขฤทธิ์
นางสาวธนสร น้อยรอด
นางสาวศุภลักษณ์ หนูสาย
นางสาวกนกพร เฮงหิรันต์
นางสาวอัญชัน พรมธิมา
นางสาวชัญญานี เวียงศิริ
นางสาวจินดาหรา ศรีพันธ์
นางสาวจิราภรณ์ ฮวดมัย
นางสาวปัตติมาภรณ์ สุขสาราญ
นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ
นางกชมล เทพภูธร
นายณัฐชัย อัมพร
นางสาวกัลยดา ยิ่งวัฒนไกร
นางสาวบุศรินทร์ ศรีชาติ
นางสาวเตรียมใจ จันทวงค์
นางสาวบัวชมภู เพิกสวน
นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์โม้
นางสาวชาลินี สนนิ่ม
นางสาวหทัยรัตน์ ช่างแก้ว
นางสาวจุฑามาศ คาประวัติ
นางสาวทิพาภัทร์ โพธิ์ถวิล
นางสาวชวิศา วงษ์ขยาย
นางสาวณัณท์ณภัส บุษปฤกษ์
นายประดิษฐ์ ต้นเพชร
นางสาวขนิษฐา สินสุนทร
นางสาวจิราภา รั่นบ้านแพ้ว
นางสาวสาวิตรี ศาลยาชีวิน
นางสาวศจีพิชญ์ เภาพันธ์
นางสาวมัสยา อุปัญญ์
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นางสาวกาญจนา อินทรแพทย์
นางสาวขวัญมนัส ศรีเงินยวง
นายกรวิชญ์ เปลี่ยนเดชา
นางสาวอโนทัย พลายระหาร
นางสาวณัฐธยาน์ ดาประภา
นางสาวเด่นนภา จันทร์ดิษฐ์
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน
นายพีรพันธุ์ ธงชัย
นางสาวพชรพร ประตูเงิน
นางสาวจิรินธร ชินรัตน์
นางสาวรุจิเรข เซียวศิริ
นางสาวณิชชานัท อาวุธ
นายสากล ภู่อาวรณ์
นางสาวรจเรข อารยะปัจจกุล
นางสาวปวิตตรา ดอกแย้ม
นางอิงอร ปัญญาภรณ์
นางสาวจิราวรรณ พ่วงสงเคราะห์
ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาณี อินทรกล่อม
นางสาวชลินญาดา สักขาไม้
นางสาวจิตรา ขันแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สังข์บุญลือ
นางสาวภัคจิรา รัฐสมุทร
นางสาวกมลศรี คาชื่น
นายอลงกรณ์ โคถึก
นางสาวเนตรชนก ภู่พงษ์พันธ์
นายอดิศร สุปินโน
นางสาวกิ่งแก้ว ชูชื่น
นางสาววรรณภา แสวงนาม
นางสาวนาตยา แก็บพิมาย
นางสาวสุรีรัตน์ อินทะวัน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชกร ยิ้มละมัย
นางสาวรัตน์กมล ใจผ่องใส
นางสาวรุ่งตะวัน ผิวผ่อง
นายวรสิญน์ พานิชกุล
นางสาวณัฐิกา เชื้อสะอาด
นายวุฒิพงษ์ นามศรี
ว่าที่ร้อยตรี หญิงจันทิมา ซาหมื่นไวย์
นางสาวนฤมล พัฒนศิลป์
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นางสาวจิราภรณ์ กระโยดม
นางสาวจุฑารัตน์ รังษา
นางสาวเยาวลักษณ์ เดชมี
นายชัยณรงค์ นธีนาม
นายภูริทัตต์ ขาแก้ว
นางสาวปฤษฎา คุ้มชนะ
นายปณิธาน ยิ้มพงษ์
นายรณชัย พานะกุล
นายอานุภาพ ไชยมี
นางสาวศุจิพร เขียนด้วง
นางสาวปรีชญา หมวดเมือง
นายนัฐภาส จริภักดิ์
นางสาวธิติลดา บุพศิริ
นางสาวชฎาพร รัตนบุญ
นางสาวพิชญะ คลอวุฒินันท์
นางสาวพชร คลอวุฒินันท์
นางสาวสุพรรษา จาดเมือง
นายพงษ์พิพัฒน์ มณีจินดา
นางสาวภัทรนันท์ โทรเลข
นางสาวปีย์วรา ศรีประจันต์
นางสาวจริญาณี รวีรุ่งพุฒิ
นางสาวนลิณี สุนา
นางสาวปุณยวีร์ มิลินเจริญไชย
นางสาวธักศมณ ขาวไชยมหา
นางสาวภานุดา พันธู์พานิชย์
นางสาวภัทรานุช โคตะมา
นางสาวธันยพร ไข่เพชร
นางสาวพิมลภา เกษประคอง
นายกฤษณะ รักแจ้ง
นางสาวจิรัชญา พึ่งเกิด
นางสาวพวงเพชร ภูงามนิล
นางสาวมัฐกานต์ ศรีอภิชาติ
นางสาวณัชชา นิลตะจินดา
นายภัทร พิตรพิฑูร
นางสาวอภิญญา ธารสมถวิล
นางสาวหัทยา โต๊ะมิ
นางสาวชลธิชา บรรณจงส์
นางมุนินทร์รัตน์ โอวาสิทธิ์
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นางสาวอารียา ไชยมี
นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรักษ์
นางสาวธีรตา พรมบุตร
นายเจษฎา เชาวนะกิจ
นายธีรเมธ เพ็ชรสุริยา
นางสาวอาภากร บัวเทศ
นางสาวปภาวดี โพธิสารวราภรณ์
นางสาวคัทรียา คงสมบัติ
นางสาวจิตตรา คงม่วงหมู่
นางสาวจารุวรรณ อวิรุทธพาณิชย์
นางสาวธนาภรณ์ แสงน้อย
นางสาวมาลาตี ส่องแสงรักษ์
นางสาวศิวาภรณ์ แสงหล่อ
นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์
นายภาณุวัต สุพิมล
นางสาวทิภาวี ศิลปกรชัย
นางสาวสมฤทัย ทองแย้ม
นางสาวหฤทัย เหล็มหมัน
นายวิธวินท์ ฟูพงษ์
นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล
นายพลวัต พรธรรมโชติ
นางสาวกรรณิกา รัศมี
นางสาวศุภนุช ประคองสุข
นายเตชสิทธิ์ เรืองโรจน์
นางสาวศุภรัสมิ์ ขลิบทอง
นายเกียรติศักดิ์ คาแสน
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์
นายธีรพงษ์ ทัพฤาไชย
นางสาวพรทิพย์ เตศิริ
นางสาวทัศไนย พรายทองแย้ม
นางสาวอารียา ปานขวัญ
นางสาวสิริกัลยาณี อัครธนบูลย์
นายจักรพันธ์ งามเนตร
นายอภิเชษฐ์ คาจินดา
นางสาวสิรีธร ดีแสน
นางสาวปณตพร เกาะหวาย
นางสุกัญญา ผึ้งฉิม
นางสาวเพียรทิพย์ ด่านสุวรรณเมฆ
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นางสาวฐานิต จักษุกัน
นางสาวหทัยณัฐ น้อยท่าทอง
นางสาวณัฏฐ์ริทีร์ ชาตะมนตรี
ว่าที่ร้อยตรีมรุเชษฐ์ มานะมุติ
นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย
นางสาวนันท์ธิญากร กลิ่นพยอม
นางสาวกัญญาพัชร์ วิชัยพล
นางสาววรรณภา ธิราขันธ์
นางสาวโสภณา สีหะ
นางสาวสุมาลี อินทิจันทร์
นางสาวศิวพร พึ่งภพ
นางสาวอาทิตยา อาธรรมระชะ
นางสาวมุจลินท์ คามี
นางสาวศรัณย์ธร เพชรไพจิตรเตริญ
นายอภิชัย มาลีหอม
นายสุรเดช ตีรวัฒนประภา
นางสาวพนิดา อุราแก้ว
นางสาวศิริขวัญ ศรีอุดร
นางสาวสุทธาทิพย์ บุญหนุน
นางสาวศิราธารา ฉัตรศิริวิชัยกูล
นางสาวพิชญาภัค โปร่งจิต
นางสาวสุทธิดา เชาว์อารีย์
นางสาวนาร์ดา มะแอ
นางชญานี วาจ่าง
นางสาวอัจฉราพร พันจินา
นางสาวแก้วตา สังข์ทอง
นายจตุภูมิ เพชรรัตน์
นางสาวชญานิศ มะวรคนอง
นางสาวมัฐฐิตา บุญหล้า
นางสาวตตริตราภรณ์ สาราญรักษ์
นายพนมพันธ์ จันทร์สูง
นางสาวภัสสะริน สายสุวรรณ
นายถิรวุฒิ นุ่นรักษา
นางสาวจันทรา อู่นาค
นางสาวพิมพ์พร พุกนุ่น
นางสาวกฤตยา อภิเดช
นางสาวภาณีณัฏฐ์ ชุนบุญ
นางสาวอรพรรณ คาเงิน

-๗–
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
ตาแหน่งที่ ๒ ตาแหน่งนิติกร
เลขประจาตัวสอบ
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑

นางสาวพิชญา บุญมาสืบ
นางสาวสุวรรณี รุ่งศรีรัตน์
นางสาวจิราวรรณ ทองคา
นางสาวนภาพร ยอพระกลิ่น
นางสาววิภาวรรณ สอนกอก
นางสาวขวัญชนก ด้วงทอง
นางสาวภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์
นางสาวรุจี ดอกไม้หอม
นางสาวมนรัชศิญา คุ้มจักร
นางสาวภีมชยา ภรพิรเมธกูล
นางสาวศิรินธร พรมเทพ
นางสาววิกาญรัตน์ สุตันตั้งใจ
นางสาวกัญญาณัฐ ป้องปิด
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ศรี
นางสาวพิชญ์สินี ผิวงาม
นางสาวเมทินี ท่าจีน
นางสาวจารุวรรณ สุขสนิท
นางสาวสุเมษา บุ่งหวาย
นางสาวจุฑามาศ ปิ่นฟ้า
นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญทอง
นางสาวชลดา สุวรรณบูรณ์
นางสาวศิวนาถ ฉลองภูมิ
นางสาวระวีวรรณ เรืองสา
นายเอกพันธ์ สิงคศิริ
ชื่อ - สกุล
นายเอกชาต โกญจนาวรรณ
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุ่มพระวงศ์
นางสาวศิรดา ทัศคร
นายไกรฤทธิ์ พานิช
นางสาวอัจฉรา นาคมงคล
นางสิริพร มั่นคง
นางสาวนพวรรณ สวัสดิ์อักษรชื่น
นางสาวสุธาวดี สุดขัน
นายจตุพร พึ่งมา
นายธีรพงศ์ ภูมิโมไนย
นางสาวอรนองค์ ชุมพล

-๘–
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙

นางสาวหทัยชนก โกสินทร์
นายวสวัตติ์ ข้างเเก้ว
นายณัฐกิตติ์ จิตร์ตรีสินธุ์
นางสาวศิริภรณ์ บุญเพียร
นายนิยม แจ้งสว่าง
นางสาวสิริกัญญา บุญมาก
นางสาวชลิตา รุ่งเรือง
นายธัชธรรม์ คายาน
นางสาวศุภธิดา สิทธิรัตนพงศ์
นายไอยฤทธิ์ หลักตา
นางสาวนันทพร ศุภพลธร
นางสาวอรอนงค์ ภักดีชน
นายภานุชา เกิดวัฒนธรรม
นางสาวแพรวา จันทรประชุม
นายจิรกิตติ์ สังข์แก้ว
นางสาวพรวนา ทองศิริกุล
นายปิยพนธ์ กลับศรีอ่อน
นางสาวเบญจรัตน์ รัตนาวดี
นายสรชัช แสงพรหม
นายบุญชัย บาเพ็ญทาน
นายวิสุทธ์เทพ สุกุมลนันทน์
นางสาวภัทราวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธิ์
นางสาวรอยฮาน หน๊ะหวัง
นางสาวธิดารัตน์ ลีนาลาด
นายอิทฐิราช เต็มวานิช
นายวศิน สุพรรณไพ
นางสาวภัทชฎา อินรดานนท์
นางสาวประภากร กัลยาวงศ์
นายอดิศักดิ์ ทิพย์หมัด
ว่าที่ร้อยตรีจักรี แป้นจันทร์
นายพันธกรณ์ ทิมมณีสวัสดิ์
นางสาวปานรวี ปาณะศรี
นางสาวศิรินทร เตชะปัน
นางสาววิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล
นายจตุภูมิ โกมาสถิตย์
นายสรายุทธ รอดศรีนาค
นางสาวกนกพร อัศวินเรืองชัย

-๙–
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘

นางสาวชุติมา วิเศษสุนทร
ว่าที่ ร้อยตรีพงษ์วิทย์ บุญรักชาติ
นางสาวกรกนก เอื้อทรัพย์ทวี
นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน
นายภัทรพล สิทธิบุญ
นางสาวบุญสุพรรษา วงษาพาณิชย์
นายจักรกฤษณ์ อุตโม
นายนิตย จอจีน
นางสาวฐิตินันท์ บุญรอด
นายวชิรวิทย์ วิวัฒน์ตระกูล
นางสาวดวงใจ สังข์ทอง
นายอานนท์ มีเพชร
นางสาวสุภาพร โพนสิงห์
นางสาวจุฬาลักษณ์ พงศ์อายุกูล
นางสาวอินทุพา อินทะศร
นางสาวณัฐพร บัวสุวรรณ
นางสาวกมุทพร มะลิพุ่ม
นายคุณกร กุมภา
นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์

ตาแหน่งที่ ๓ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาโท (ด้านจุลชีววิทยา)
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
๓๐๐๐๑
นางสาวนันทพร ทองวิจิตร
๓๐๐๐๒
นางสาวภณิดา เกื้อสุวรรณ
๓๐๐๐๓
นางสาวพัทธนันท์ ยาทิพย์
๓๐๐๐๔
นางสาววิไลภรณ์ สงขกุล
๓๐๐๐๕
นางสาวกรรณิการ์ ขวัญชุม
๓๐๐๐๖
นางสาวจิรารัตน์ สุรินตา
๓๐๐๐๗
นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี
๓๐๐๐๘
นางสาวกนิษฐา ประกิจ
๓๐๐๐๙
นางสาวชนากานต์ พิสิษฐ์กุล
๓๐๐๑๐
นายทศพล นาปนสัก
๓๐๐๑๑
นางสาวขวัญ ศรีโรจน์
๓๐๐๑๒
นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์
๓๐๐๑๓
นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา
๓๐๐๑๔
นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร
๓๐๐๑๕
นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา
๓๐๐๑๖
นางสาวสุธิดา เชื้อพานิช

- ๑๐ –
๓๐๐๑๗
๓๐๐๑๘
๓๐๐๑๙
๓๐๐๒๐
๓๐๐๒๑
๓๐๐๒๒
๓๐๐๒๓
๓๐๐๒๔
๓๐๐๒๕
๓๐๐๒๖
๓๐๐๒๗
๓๐๐๒๘
๓๐๐๒๙
๓๐๐๓๐

นางสาวนพรัตน์ ศรีมาก
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์
นางสาวอังคณา ภูผาเด็น
นางสาวชื่นสุมน บุญเจริญ
นางสาววรางคณา โสพันธ์
นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์ทับ
นางสาวสุจรรยา ฉายแสง
นางสาวปรียานุช สายบุญเรือน
นางสาวอาทิตยา วงค์ตระกูลแก้ว
นางสาวกุลนันทน์ รุ่งนาไร่
นายธนกฤต บุญไชยดุ้ง
นางสาวธนภรณ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ์
นางสาววรรษมน นาคขุนทด

ตาแหน่งที่ ๔ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา)
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
๔๐๐๐๑
นางสาวสุภาภรณ์ ชุมพล
๔๐๐๐๒
นางสาวอาภาศิริ ศรีเศรษฐการ
๔๐๐๐๓
นางสาวพรรัตน์ คงคาวิทูร
๔๐๐๐๔
นางสาวฉัตรทิพย์ เครือหงษ์
๔๐๐๐๕
นายกมล รอดอยู่
๔๐๐๐๖
นางสาวสุวัฒนา วิเศษนันท์
๔๐๐๐๗
นางสาวอาจรีย์ เจียวก๊ก
ตาแหน่งที่ ๕ ตาแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
เลขประจาตัวสอบ
๕๐๐๐๑
๕๐๐๐๒
๕๐๐๐๓
๕๐๐๐๔
๕๐๐๐๕
๕๐๐๐๖
๕๐๐๐๗
๕๐๐๐๘
๕๐๐๐๙
๕๐๐๑๐

ชื่อ - สกุล
นายรณยุทธ ไพศาล
นางสาวกัญญาวีร์ แสนศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
นายกุลธวัช ชีวะเจริญ
นายรัฐวุฒิ อรรถโกวิท
นางสาวชนิกานต์ ต้องมิตร
นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเรือง
นางสาวรุจิรา ใหญ่รัมย์
นางสาวนูรอัยนี ดาโอะ
นายจิรวัฒน์ บุตรโสม

- ๑๑ –
๕๐๐๑๑
๕๐๐๑๒
๕๐๐๑๓
๕๐๐๑๔
๕๐๐๑๕
๕๐๐๑๖
๕๐๐๑๗
๕๐๐๑๘
๕๐๐๑๙

นางสาวนันทวรรณ ขุนบุญจันทร์
นางสาวอรณี พลสงค์
นางสาวพันธ์ชญาณ์ ดุกสุกแก้ว
นางสาวปรีณาพรรณ นุชถนอม
นางสาวดวงเดือน ดวงดีทิพย์
นางสาวปนัดดา ภูมิคง
นายสุวิบูลย์ ปรีดารัชตะเกียร
นางสาวอภิชญา จงชาญสิทโธ
นายเตวิช ตุงคะเสรีรักษ์

ตาแหน่งที่ ๖ ตาแหน่งนายสัตวแพทย์
เลขประจาตัวสอบ
๖๐๐๐๑
๖๐๐๐๒
๖๐๐๐๓
๖๐๐๐๔

ชื่อ - สกุล
นางสาวชลธิชา อิ่มวงศ์
นางสาวฐิติสา ศรีโสวรรณา
นางสาวศรีนวล พิมรัตน์
นางสาวชลธิชา เอียดเหตุ

ตาแหน่งที่ ๗ ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
เลขประจาตัวสอบ
๗๐๐๐๑
๗๐๐๐๒
๗๐๐๐๓
๗๐๐๐๔
๗๐๐๐๕
๗๐๐๐๖
๗๐๐๐๗
๗๐๐๐๘
๗๐๐๐๙
๗๐๐๑๐
๗๐๐๑๑
๗๐๐๑๒
๗๐๐๑๓

ชื่อ - สกุล
นางสาววิรวรรณ ตรีทิพศิริศีล
นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช
นางสาวเยาวลักษณ์ เตาะเจริญสุข
นางสาวลักษณ์นารา วณิชชากรพงศ์
นางสาวเอมอัชนา โรจนาวรรณ
นางสาวณัธภัสสร ทองยืน
นางสาวน้ามนต์ รัฐเสรี
นางสาวนภสร สภารักษ์ปัญญา
นางสาววรัญญา เพิ่มเดช
นางสาวชวิศา บุญทอง
นางสาวอรนลิน บริสุทธิ์
นางสาวชามะนาด ดุลชาติ
นางสาวเอกมณี พัฒนพิพิธไพศาล

