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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2561
ตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
011001
นางสาวชไมพร หงษาชุม
011002
นางสาวอุมาพร นาควังไทร
011003
นางสาวทัศนีย์ ไชยคา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
012001
นางสาวเบญจมาศ โสภะถา
012002
นางสาวโชติรส ทองประภา
012003
นางสาวปรียาพร ไชยเดช
ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
020001
020002

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัชนู บุญมีศักดิ์
นางสาววิลาสิณี เตชะลือ

ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
030001
นางสาวกรรณิการ์ ขวัญชุม
030002
นายดนัย จันทพลาบูรณ์
030003
นายพนาพัฒน์ ไพเราะ
030004
นางสาวพัทธนันท์ ยาทิพย์
030005
นางสาวภัทราภรณ์ ทุพลชัย
030006
นายพีรพล นิตยานนท์
030007
นางสาวพวงผกา คุ้มสีไว
030008
นางสาวมลลิกา รัตนเมือง
030009
นางสาวณัฐกุล บุญเนือง
030010
นางสาวปุณณา คุณหพันธ์
030011
นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย
030012
นางสาวสุภาภรณ์ วะนาค้าง
030013
นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์
030014
นางสาวสุดาทิพย์ รัตน วิจิตร
030015
นายธนินทร์เอก ศรีวิฑูรย์
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เลขประจาตัวสอบ
030016
030017
030018
030019
030020
030021

ชื่อ – สกุล
นายธนกฤต บุญไชยดุ้ง
นางสาวพิชามญชุ์ แดงพราม
นางสาวนันทวรรณ สินปราณี
นางสาวจุฑามาศ บัวหอม
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล
นางสาววราภรณ์ ขุนเพ็ชร

ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
041001
นางสาวทศพร สินสร
041002
นางสาวประภาภรณ์ สังขฤกษ์
041003
นางสาววัลภากร สุพงษ์
041004
นายพงศธร ศาลาสุข
041005
นายทิวา เขียนวงษ์
041006
นางสาวจารุศิริ รอนใหม่
041007
นางสาวสิรัชฌา ดุลยากร
041008
นายปัณณวัฒน์ ทิมภู
041009
นางสาวสิริกร จงศรี
041010
นางสาวนัฐวรรณ บุญเกือ
041011
นายอนุรักษ์ คาดี
041012
นางสาวพัชรินทร์ ไชยเขียว
041013
นางสาวขจีวรรณ ทรัพย์สาราญ
041014
นางสาวจุฑามาศ อุตส่าห์
041015
นางสาวสุขุมาล ผิวละออง
041016
นางสาวกนกพร มูลแวง
041017
นางสาวสุวิญญา คุณวงษ์
041018
นายโอมามุกต้า หะยีลาเต๊ะ
041019
นายวรัตถ์ ห้าวหาญคุณธรรม
041020
นางสาวนิตยา ตันปิน
041021
นางสาวรัชดาภา อ่อนเงิน
041022
นางสาวพรกมล กลัดมี
041023
นางสาวจิราพร ศรีมูล
041024
นางสาวญาณภา ขันมะณี
041025
นางสาวมลดา ตันฑ์นฤปกรณ์
041026
นางสาววรรณ์วิมล ธะนะเนตร
041027
นางสาวกัสมี รอแม
041028
นางสาวเดือนเพ็ญ เชือผู้ดี
041029
นางสาวสุภาพร เพ็งเล๊าะ
041030
นางสาวมุขรวี ปราบทมูล
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เลขประจาตัวสอบ
041031
041032
041033
041034
041035
041036
041037
041038
041039
041040
041041
041042
041043
041044
041045
041046
041047
041048
041049
041050
041051
041052
041053
041054
041055
041056
041057
041058
041059
041060
041061
041062
041063
041064
041065
041066
041067
041068
041069
041070

ชื่อ – สกุล
นางสาวเยาวภรณ์ ภู่ทองคา
นางสาวประกายมาศ ภาณุมาศ
นายภาณุพงศ์ นุตทะบัติ
นางสาววาริณี สมเสียง
นางสาวพรพิมล คงกล้า
นางสาวศุภรดา แก้วอร่าม
นายธรรมนูญ กองแก้ว
นางสาวรสสุคนธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวจันจิรา พวงทองหลาง
นางสาวจันทิมา พรหมวิหาร
นายอวิรุทธิ์ หลวงจู
นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์
นางสาวอภิชญา กาสุยะ
นางสาวทิพย์สุดา ลือชาคา
นางสาวอรอนงค์ อนุสนธ์
นายรณกร ฐิติรัฐกร
นางสาวจินตนา โสตแก้ว
นางสาวจุลดา ถวิลหวัง
นางสาวกมลชนก บุญขา
นางสาวจิดาภรณ์ คุณารักษ์
นางสาวกันสุดา แก้วโก
นางสาวนริสรา อินตุ่น
นางสาวมลธานี บัวตูม
นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา
นางสาวพรนภา เนตรจุฬารัตน์
นางสาวณัฐวรา ร้อยกรแก้ว
นางสาวจิตราภรณ์ วงศ์อินทร์
นางสาวสุดารัตน์ พิมพานนท์
นางสาวจุฑาทิพย์ ขันคา
นางสาวภัทราพร ศรีประสงค์
นางสาววัลลภา เครือวงษ์
นางสาวมาติกา ปิ่นภักดี
นายทศพร พรมมิน
นางสาวพาตีฮะห์ บือราเฮง
นางสาวนารี สมเผ่า
นางสาวนัฐธิดา เหรียญรุ่งโรจน์
นางสาวอนัญญา ยิ่งเจริญธนา
นางสาวสุธาทิพย์ หวานทอง
นางสาวนัฎฐิกา รัตนนิยม
นางสาวพิชญดา นาคอ่อน
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เลขประจาตัวสอบ
041071
041072
041073
041074
041075
041076
041077
041078
041079
041080
041081
041082
041083
041084
041085
041086
041087
041088
041089
041090
041091
041092
041093
041094
041095
041096
041097
041098
041099
041100
041101
041102
041103
041104
041105
041106
041107
041108
041109
041110

ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีไหม
นายมาสลัน แสแม
นางสาวมูนา หลอหีม
นางสาวเดียนา ยูโซะ
นางสาวปานวดี สุขรุ่งเรืองชัย
นางสาวนันทพร ทองวิจิตร
นางสาวสธนวรรณ ตรวจมรรคา
นางสาวศศิธร อินสนอง
นางสาวทิพย์สุดา สุตะภักดิ์
นางสาวจิราพร บุญเหลา
นางสาววราพร วิรัชวา
นางสาวชนิดาภา ลิ่มซุ่น
นายณัฐกมล วงศ์รุจิไพโรจน์
นางสาวกนกวรรณ จันทร์โสดา
นายชนะเมือง เมืองนก
นางสาววรรณภา สังสีแก้ว
นางสาวพรพิมล สุตา
นางสาวฉัตรนภา รัตนพจน์
นางสาวฐิตาภรณ์ สุขศิริ
นางสาวพิชยา เกศแก้ว
นางสาวภัทรียา เมืองมั่น
นางสาวกลอยใจ ขันวงค์
นางสาวกรกนก โพธิ์สุข
นางสาววรรณลักษณ์ มีผิว
นางสาวณัฐณิชา เกาะเรียนอุดม
นางสาวสิริอร เศรษฐีรุ่งเรือง
นางสาวดลลญา เหมือนเปลือง
นางสาวสิริวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวณัฏฐา กาศักดิ์
นางสาวนวพร มโหฬาร
นางสาวพรพรรณ อกแก้ว
นางสาวสินัญทร ไชยวงค์
นางสาวศรีวรรณ สุทธิ
นางสาวสุมิตรา ต่อมสาลี
นางสาวเบญจพร สุทธิอาจ
นางสาวนุชรดี ศรีสม
นางสาวพายีละห์ ดามาลี
นางสาวอาไพ แปนเมือง
นางสาวสุธิตา วังสตัม
นางสาวนิตยา วิลานันต์
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เลขประจาตัวสอบ
041111
041112
041113
041114
041115
041116
041117
041118
041119
041120
041121
041122
041123
041124
041125
041126
041127
041128
041129
041130
041131
041132
041133
041134
041135
041136
041137
041138
041139
041140
041141
041142
041143
041144
041145
041146
041147
041148
041149
041150

ชื่อ – สกุล
นางสาวมาริษา สะมะแอ
นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ
นางสาวอติพร มีคง
นางสาวนฤมล พันธ์บุปผา
นางสาวจารุภา ติ๊บตา
นางสาวอนุธิดา กองเกิด
นางสาวรัตติยากร เดสูงเนิน
นางสาวสุโรจนา ยานา
นางสาวธันยรัตน์ ภิญโญ
นางสาวอาสมะห์ ลือโมะ
นางสาวสุใรดา บือราแง
นางสาวจิณห์นิภา พลีทอง
นางสาวปาริชาติ พรหมเรืองโชติ
นายธน ทองวิเชียร
นายณัฐพงศ์ ไชยตา
นางสาวกมลชนก วงค์แก้ว
นางสาวอุ่นเรือน พุ่มเงิน
นายขันธ์ทิวา ชัยราช
นายศิรภัคสร โอภากุล
นายวรภัสม์ แป้นจันทร์
นางสาวปิยวรรณ อาวรณ์
นางสาวสกุลรัตน์ บุญรวบ
นางสาวจิระพร ชาติการุณ
นางสาวอภิมน จิรพงศธร
นางสาวสโรชินี สินบัวทอง
นางสาวจุฑาวรรณ ใจแสน
นายอาดัม เทพวาริน
นางสาวอัจฉราพร นาแหลม
นางสาวสกุลรัตน์ นาคราช
นางสาวโสพิตา สิงหน
นางสาวฉัตรชนก ธรรมกาย
นางสาวนูรดีรา เจ๊ะเล๊าะ
นางสาวธนญา ธเนษฐวณิช
นางสาวชลธิชา ศรีโปฎก
นางสาวกรรณิกา พฤษวานิช
นางสาวอัจฉรียา สันเต
นางสาวธนภรณ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
นายณัฐวุฒิ วงษ์นิกร
นางสาวสุรักษ์ชนก โฉมวรรณ
นางสาวณัฐนันท์ อิ่มเมฆ
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เลขประจาตัวสอบ
041151
041152
041153
041154
041155
041156
041157
041158
041159
041160
041161

ชื่อ – สกุล
นางสาวพนิดา เขาแก้ว
นางสาวรัตน์ติกาล แก้วเกษศรี
นางสาวระพีพรรณ ก๋าอินต๊ะ
นายฑีฆาวัฒน์ บัวงาม
นางสาวญาณี สันติวราพันธ์
นางสาวภัทร์ธารา ลาภลาอาไพ
นางสาวจิตชาดา เมฆวะทัต
นางสาวจุไรรัตน์ อาจเวทย์
นางสาวกนกวรรณ โฉมแพ
นางสาวกนกวรรณ ธรรมชาติ
นางสาวฉัตรดาว เชยสมบัติ

สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
042001
นางสาวชิดชนก ดวงแก้ว
042002
นางสาวณิชาบูล รัตตโอภาส
042003
นางสาวนูรอัยนี มะดาฮู
042004
นางสาวอานีตาร์ เจ๊ะมิง
042005
นางสาววิภาภรณ์ จางวางกร
042006
นางสาวอรพิน พรมนิเลศ
042007
นางสาวณัฏฐารวี โชคขวัญสิริ
042008
นางสาวนันทนา คุณแก้ว
042009
นางสาวอลิษา บุญสุยา
042010
นางสาวกมลทิพย์ อินทคีรี
042011
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยทุม
042012
นางสาวรัชฎาพร สาระกูล
042013
นางสาวมณฑา วงศ์พุทธรักษา
042014
นางสาวฟาตีเมาะห์ แซเดะ
042015
นางสาวลลิตา ทิพรส
042016
นายสิทธิพร พรมมา
ตาแหน่งที่ 5 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
050001
นางสาวทิพยรัตน์ ประพันธ์พจน์
050002
นายนนทเขต นามศรี
050003
นางสาวนิดา สว่างโลก
050004
นายศักดิ์ชัย วงค์จักร์
050005
นางสาววิภาวี ธัญญเจริญ
050006
นางสาวเสาวภาคย์ ผลเจริญ
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เลขประจาตัวสอบ
050007
050008
050009
050010
050011
050012
050013
050014
050015
050016
050017
050018
050019
050020
050021
050022
050023
050024
050025
050026
050027
050028
050029
050030
050031
050032
050033
050034
050035
050036
050037
050038
050039
050040
050041
050042
050043
050044
050045
050046

ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฑามาศ พรหมธร
นายวิษณุ เกตรู้
นางสาวภิรมย์ยา มุกดา
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว
นางสาวนารียา สูเด็ง
นางสาวกนกพร พุทธรักษา
นายณัฐพล พันยา
นางสาวคณิจฐา แก่นบุตร
นางสาวจินตนา อาญาเมือง
นางสาวเพ็ญพักตร์ คาหาญ
นางสาวสุดารัตน์ ภาสุวรรณ์
นางสาวสวรส ปิ่นทอง
นางสาวพีระยา จันทาพูน
นางสาวกุลธิดา คากล้า
นางสาวลัดดาวัลย์ เสนานันท์
นางสาวดวงเดือน แก้วแดง
นางสาววิไลพร คาธานี
นางสาวภัทราพร คงนุรักษ์
นางสาวศิริณา เกิดสีทอง
นางสาวณัฐพร วิมาดา
นางสาวไอศวรรย์ อารยะทวีกุล
นางสาวสุจิตรา พักใส
นางสาวมาริษา กองสุข
นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
นางสาวพรพิมล เรืองรื่น
นางสาวไอศิกา รักซ้อน
นางสาวธมลวรรณ อนุมา
นายพงษ์สุพร เกิดชนะ
นางสาวแกมกาญจน์ กล้าหาญ
นายกิตติธัช จินดา
นางสาวชฎาพร ไทยตรง
นางสาวนวพร นุ่นจานง
นางสาวถิรวดี จันทะรัง
นางสาวธัญญพิชญ์ ธิต๊ะ
นางสาวอารดา หมั่นทวี
นางสาวนัดดามาศ โตมอญ
นางสาวอรุณี สีใส
นางสาวอรณิชา จรัสศรีสุนทร
นางสาวรื่นฤดี อินยอด
นางสาวชุลีกร อินทร์เนตร
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เลขประจาตัวสอบ
050047
050048
050049
050050

ชื่อ – สกุล
นางสาวพัชรียาภรณ์ ปินะโต
นางสาวสุภลัคน์ มาสศรี
นางสาวอาริษา สุขพันธ์
นางสาวอรวรรณ บุญสะอาด

ตาแหน่งที่ 6 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
061001
นายศิริชัย ปิยะอักษรศักดิ์
061002
นายศิวัช พลายเสน
061003
นายสมพล นาลาดทา
061004
นางสาวกาญจนา แก้วหล้า
061005
นายธนวัต สารจันทร์
061006
นางสาวรวิสรา นิรมานสกุลพงศ์
061007
นางสาวขนิษฐา เชิดสะภู
061008
นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์
061009
นางสาวอาภัสรา แบ่งดี
061010
นางสาววราภรณ์ เพิ่มพล
061011
นางสาวสมฤทัย นิวนวล
061012
นางสาวนิติยา เนาวนัด
061013
นางสาวณัชชา สิริจารุธรรม
061014
นางสาวสุดารัตน์ คาภูษา
061015
นายสิทธิโชติ ทองขาว
061016
นางสาววีนัส พรมสอน
061017
นางสาวแก้วกัลยา ดอกเชือเอม
061018
นายธนกร รัตตัญญู
061019
นางสาวกาญจนา ราชเพ็ชร
061020
นางสาวนพวรรณ ปรีชา
061021
นางอรทัย แสงวงค์
061022
นางสาวทิชานันท์ พะวงค์
061023
นางสาวธนัชพร ทับทิมศรี
061024
นายกิตติศักดิ์ แสงศรีจันทร์
061025
นางสาวอาสมะ แซเลาะ
061026
นางสาวโกลิตา พิมสาร
061027
นางสาวชวนตา คันธานุรักษ์
061028
นางสาวปวิชญา สารสุข
061029
นางสาวกัสมา บุญมาก
061030
นางสาวเกษวรางค์ เหล็กเพ็ชร
061031
นางสาวสุจินดา แสนธิ
061032
นางสาวจันทิมา สุขจันทร์
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เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
061033
นายวุฒิพรรณ จันต๊ะยอด
061034
นางสาวมัลลิกา มาสิก
061035
นางสาวณัฐฐา ธิวงศ์คา
061036
นายกช สุขไมตรี
061037
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์
061038
นางสาวชิดชมัย ยิมจันทร์
061039
นางสาวสิริพร คาลือ
061040
นางสาวกิตติยาภรณ์ โลมรัตน์
061041
นางสาวศศิวิมล ทวี
061042
นางสาวพรธนัฐ เพ็ชรโพธิ์
061043
นางสาวสิวารัตน์ รัตนะโค้น
061044
นางสาวบุษรินทร์ เกษรน้อย
061045
นายชาญวิทย์ ชูแก้ว
061046
นายประกาศิต แช่มช้อย
061047
นางสาวจิตติมา สาริบุตร
061048
นางสาวอาทรทิพย์ ศักดิ์ณรงค์
061049
นายกฤษดา ภูมิแสง
061050
นางสาวกมลวรรณ แสนทรัพย์
061051
นางสาวอิลฮาม อับดุลเลาะ
061052
นางสาวกนกวัลย์ คนขยัน
061053
นางสาวธนพร รุ่งรัตนากร
061054
นางสาวฮัสนะ สุหลง
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
062001
นางผุสรัตน์ จันณรงค์
062002
นางสาวนพรัตน์ จันทร์ทา
062003
นางสาวอินทุอร ภิญโญ
062004
นางสาวฐิติพัชร ศรีบาง
062005
นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์จันอัด
062006
นางสาวกนกวรรณ คงสม
062007
นางสาวหัทยา เพสูงเนิน
062008
นายณัฐพล ทาหาร
062009
นางสาววิลาวัลย์ เจนบ้านผือ
062010
นายนครรัฐ อ่องพิมาย
062011
นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี
062012
นางสาวสุกัญญา แก้วกลาง
062013
นางสาวสุดารัตน์ ศรีภักดิ์
062014
นางสาวนาทิพย์ สงค์กระโทก
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สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
063001
นางสาวขวัญกมล ชูนิ่ม
063002
นางสาวศศิธร เข็มมะลวน
063003
นายเกียรติศักดิ์ ช่วยบารุง
063004
นางสาวบุษยมาศ ครุฑวิสัย
063005
นางสาวธีรารัตน์ คงประเสริฐ
063006
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาชู
063007
นางสาวชลิตา แสงดา
063008
นางสาวชุลีพร ประทีป ณ ถลาง
063009
นางสาวนาปีดะห์ มามุ
063010
นางสาวพัชรมน สุนทะโก
063011
นางสาวพรพิมล หนูสุวรรณ์
063012
นางสาววรันยา ไสไทย
063013
นางสาววรกมล นาคเพชรพูล
063014
นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร
063015
นางสาวเพ็ญมาศ เครือจันทร์
063016
นางสาวสไบทิพย์ นันทคีรี
063017
นางสาวสุวิมล หมวดหม๊ะ
063018
นางสาวนัสรียะห์ ปูแทน
063019
นางสาวสุภาภรณ์ พรมแก้ว
063020
นางสาวอักษรศรี ชานาญ
063021
นางสาวประภัสสร ทองเกตุ
063022
นางสาววริษฐา จันทสุบรรณ
063023
นางสาววนิดา รัตนรังษี
063024
นางสาวอังคนา ณรงค์ฤทธิ์
063025
นางสาวชุติกาญจน์ กิ่งโพธิ์
063026
นายณัฐพันธ์ ทองดี
063027
นางสาวขวัญชนก จันทลักขณา
063028
นางสาวอัจฉรา ทองมีเพชร
063029
นางสาวมติมล แสงสว่าง
063030
นางสาวจันจิรา บัวชุม
063031
นางสาวนรารัตน์ ยงค์
063032
นางสาวสุภาวรรณ ไหมพรม
ตาแหน่งที่ 7 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
070001
นางสาวนุชนาฎ อินทชัย
070002
นางสาวศจีพิชญ์ เภาพันธ์
070003
นางสาวกิตติยา เรืองประคา
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เลขประจาตัวสอบ
070004
070005
070006
070007
070008

ชื่อ – สกุล
นายพิริยะ ไหมสมบุญ
นางสาววรวี อ่อนชู
นางสาววรารัตน์ ยะสาร
นางนิชาภา ศรีสกุลเมฆี
นางสาวดลนภา ทับเงิน

ตาแหน่งที่ 8 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
080001
นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข
080002
นางสาวพรพิมล พ่อศรีชา
080003
นางสาวสิริวิมล อันพิมพ์
080004
นางสาววิไล สิบแก้ว
080005
นางสาวศศิธร ขวานาคา
080006
นางสาววรรณา วัดโคกสูง
080007
นางสาวภัคจิรา นนทะโคตร
080008
นายทิวเกียรติ รมหิรัญ
080009
นางสาวธาวินี ขวัญใจ
080010
นางสาวกุลนิภา พวงศรี
080011
นางสาวอุษมา ทัตพันธ์
080012
นางสาวสุภาพร สืบสิงห์คาร
080013
นางสาวอภิญญา สุขเกษม
080014
นางสาวกนกอร ยมดี
080015
นางสาวนงลักษณ์ ประจันนวล
080016
นางสาวสุนิสา นุสุวรรณรัมย์
080017
นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว
080018
นายนราศธิป ศรีขาว
080019
นางสาวพิรีภรณ์ โรจน์ลาภากุล
080020
นางสาวกชกร ทองยิ่ง
080021
นางสาวสลิลลา พ่วงฉ่อง
080022
นายอรรถวิทย์ อรเนตร
080023
นางสาวภัสสร ใจอ่อน
080024
นางสาวรมย์ธีรา พรมมาลา
080025
นายฤทธิเดช หมาดโร้ย
080026
นางสาวพิมพกานต์ ฝั้นคาอ้าย
080027
นางสาวธิณากรณ์ เนาว์ช้าง
080028
นางสาวกชกร วณิชชานัย
080029
นางสาวเพ็ญศรี อุปถัมภ์
080030
นางสาวมณีรัตน์ ฉิมมากรม
080031
นางสาวณัฐธิดา คุณศาลประสิทธิ์
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เลขประจาตัวสอบ
080032
080033
080034
080035
080036
080037
080038
080039

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฏฐาภรณ์ โฉสูงเนิน
นางสาวพรวิภา มีหนองใหญ่
นางสาวช่อผกา สระทองพูน
นายอรรถวุฒิ เมตกรุณสกุลศิริ
นางสาวนฤมล ดีกัลลา
นางสาวกาญจนา หอมธูป
นางสาวไอลัดดา ก่าดอนแตง
นางสาววิชุดา บ้านกล้วย

ตาแหน่งที่ 9 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
090001
นางสาวนุสรา ศิริวิ
090002
นางสาวสุรจิตร ยศแก้ว
090003
นางสาวจีราพร เลิศไกร
090004
นางสาวจิรัสย์สินี เจริญสินธุ์
090005
นางสาวสุรีภรณ์ เสริมศิริ
090006
นางสาวภณิดา เกือสุวรรณ
090007
นายชัยสิทธิ์ เทพจันดา
090008
นายยุทธนา ผลสะอาด
090009
นายธีรวุฒิ ชาญธนะชัยกุล
090010
นางสาวมณีรัตน์ รัตนะโคตร
090011
นายวรายุทธ กุชัยภูมิ
090012
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
090013
นายทินภัทร วารินทร์
090014
นางสาวกัณฐาพรณ์ คาชมภู
090015
นายเปรม จันทรักษ์
ตาแหน่งที่ 10 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
100001
นางสาวกมลทิพย์ รอดบางพง
100002
นางสาวสิริพร จันทร์อินทร์
100003
นางสาวลลิตา บุตรวงศ์
100004
นางสาวอัญชนา สุมาลย์โรจน์
100005
นางสาวนูรีฮัน เปาะสู
100006
นางสาวธันยพร น้อยราช
100007
นางสาวฐาปนี ไปดง
100008
นางสาววราลี ไสไทย
100009
นางสาวณัฐรุจา เพชรพรม
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เลขประจาตัวสอบ
100010
100011
100012
100013
100014
100015
100016
100017
100018
100019

ชื่อ – สกุล
นางสาวสกาวรัตน์ เต็มรัตน์
นางสาวซุไรดา เจะนิ
นางสาววราพร ขันเงิน
นางสาวศศิธร ชารีวงศ์
นางสาววลัยกรณ์ หาลี
นางสาวอาภากร นบนอบ
นางสาวภาชินี กิสลัย
นางสาวพรพิมล สิงหวสุรัตน์
นางสาวอรวรรยา จันศรีลา
นายวิชชากร ป้อมไชยา

ตาแหน่งที่ 11 ตาแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
110001
นายทศวรรษ อุติลา
110002
นางสาวปรียา ศรีสุวรรณ
110003
นางสาวชนิกานต์ ต้องมิตร
110004
นายยุทธพร เลี่ยมแก้ว
110005
นางสาวณัฐธิยาน์ แก้วใส
110006
นายกิตตินันท์ แซ่ลิม
110007
นายจิรวัฒน์ บุตรโสม
110008
นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเรือง
ตาแหน่งที่ 12 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
120001
นายนันทวัฒน์ พุธแก้ว
120002
นายชลันธร บุญแย้ม
120003
นายฐิติพงศ์ ระดมยิง
120004
นางสาวอัซมานา มูซอ
120005
นางสาวรุ่งนภา แสงแก้ว
120006
นายอิสระ ตัณเจริญพานิช
ตาแหน่งที่ 13 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
130001
130002
130003
130004
130005
130006

ชื่อ – สกุล
นายต่อสกุล ปัทมะทิน
นายประกาศิต สายบุตร
นายฐาปกรณ์ หวานฉ่า
นางสาวนฤมล วาจาสิทธิ์
นางสาวปิยะมาศ ปิ่นทอง
นางสาวลักษณา ดีมั่น
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เลขประจาตัวสอบ
130007
130008
130009
130010
130011
130012
130013
130014
130015
130016
130017
130018
130019
130020
130021
130022
130023
130024
130025
130026
130027
130028
130029
130030
130031
130032
130033
130034
130035
130036
130037
130038
130039
130040
130041
130042
130043
130044
130045
130046

ชื่อ – สกุล
นายวรายุทธ อาษาศรี
นางสาวศุณัฏฐ์ธิดา ไตรทรัพย์
นางสาวพรพิมล ขันติกุล
นางสาวณิชากมล หอมไกล
นางสาวสุพัตรา กาธร
นางสาวอรอนงค์ จันแดง
นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธิ์
นางสาวกฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน์
นางสาวเนตรชนก จันทร์เพ็ง
นางสาวกัลยา อุปะสุขิน
นางสุริวรรณ กลับเนียม
นายศิรดล ศรีดาเดช
นางสาวณัฏฐนัน ธัญญธรเปีย่ มแช่ม
นางสาวนฤพร วาจาสิทธิ์
นางสาวศรุตา พวงทรัพย์
นางสาวเบญจพร สุทิน
นางพรวรินทร์ ประยงค์แย้ม
นายศิริวัฒน์ บุตรยุทธ
นางสาวสุวภัทร วันนาพ่อ
นางกชพร พรหมบริสุทธิ์
นางสาวกัญญาณัฐ ป้องปิด
นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร์
นางสาวสาลิณี จันทบุรี
นางสาวเบญญาภา สุวรรณทอง
นายกวีวัธน์ บุญยวง
นางสาวมณฑิตา เอ็งสุวรรณ์
นางสาวธัญณัฐ สุขสุเมฆ
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน
นางสาวปาริชาติ บุณยรัตพันธุ์
นายวาทิตย์ รัตนบุรี
นางสาวธิดารัตน์ แก้วแสง
นายอภิสิทธิ์ แก้วเก็บ
นางสาววาสนา หวังนพ
นางสาวศิตาภา สามเสียง
นางสาวกุลชลี ดวงดี
นายภูริทัตต์ ขาแก้ว
นางสาวกนกวรรณ สันติภราภพ
นายฐิติพัชร์ เลาหะชัยศิลป์
นางสาวเสาวภา ตุยทัง
นางสาวจิรญา ขันลุย
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เลขประจาตัวสอบ
130047
130048
130049
130050
130051
130052
130053
130054
130055
130056
130057
130058
130059
130060
130061
130062
130063
130064
130065
130066
130067
130068
130069
130070
130071
130072
130073
130074
130075
130076
130077
130078
130079
130080
130081
130082
130083
130084
130085
130086

ชื่อ – สกุล
นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีเอี่ยมจันทร์
นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ่ม
นางสาวพิมพ์สุดา แสงเกร็ด
นางสาวอรอนงค์ ครุฑสนธิ์
นางสาวกนกพร อ่องอร่าม
นายณัฐพงศ์ คงอินทร์
นางสาวอาภัสนันท์ สุดเจริญ
นางสาวธนาพร สมหน่อ
นางสาวสุภาวิตา ใคร่กระโทก
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรอด
นางสาวณิชานันท์ ธิมาชัย
นางสาววนัชพร วันทาพรม
นางสาวสาธิมา จิตณรงค์
นางสาวชลธิชา เปลี่ยนโมฬี
นางสาวนพรัตน์ โคกเทียน
นางสาวจิราพร ยังพึ่ง
นางสาวรวิสรา อิ่มกูล
นางสาวกฤติยา มิลินทจินดา
นางสาวอัญชิสา พันธุ์วิจิตร
นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์
นางสาววศินี เขียวเขิน
นางสาวสุชาดา ด้วงแสง
นางสาวชัญญานุช ซ้วนลิม
นางสาวเจนจิรา เรืองประคา
นางสาวนิตยา บุญน่วม
นางสาวพัตราภรณ์ ประถมกูล
นางสาวศศิธร สังวรณ์
นางสาวสุธิดา โพธารินทร์
นางสาวศิริยาพร วงศ์สาลี
นางสาวศิริขวัญ ฟองบาลศรี
นางสาวธัญชนก พูลทรัพย์
นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง
นางสาวมนธิชา สุวรรณจรัส
นางสาวกมลรัตน์ เสนีย์ชัย
นางสาวพลอยไพลิน รุมรวมสิน
นางสาวเเสงเดือน เเสงพรหม
นางสาวธนวรรณ คาแหง
นางสาวจีรภาพร ชุ่มเอ็ม
นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี
นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ
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เลขประจาตัวสอบ
130087
130088
130089
130090
130091
130092
130093
130094
130095
130096
130097
130098
130099
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130112
130113
130114
130115
130116
130117
130118
130119
130120
130121
130122
130123
130124
130125
130126

ชื่อ – สกุล
นางสาวฐิติมา สุวรรณรัตน์
นางสาววสิตา ยุบลเพลิด
นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดศรี
นางสาวเยาวเรศ นกศิริ
นางสาวนลินี โพธาสินธ์
นางนฤมล ครูรอง
นางสาวรุ่งทิพย์ ปาระมีแจ้
นางสาวธนพร ปามะ
นางสาวอนงค์นาฎ จันทร์นุ่ม
นางกชมล เทพภูธร
นางสาวพรกมล ศรีเพ่ง
นางสาวทิพย์สุดา พรหมโลก
นางสาวจารุณี ศรีภักดิ์
นางสาวสุชานุช บริสุทธิพงศากุล
นางสาวสุจินดา การะเกตุ
นางสาวพัชราพร โดยดี
นายเชิดชัย ชนะชล
นางสาวกุลธิดา เอกฉันท์
นางสาวปริญญาพร สุขโต
นางสาวปัทมาพร อาจหยุด
นางสาวพิมพินันท์ อุดทาเศษ
นางสาวชนัญชิดา กุลวงศ์
นางสาวสุภาพร พึ่งกัน
นางสาวธัญวรรณ บุญวงศ์
นางสาวจุฑาทิพย์ เจาะจง
นายสยุมภู อินทรสาคร
นางสาวณัฐชานันท์ ดิสสงค์
นางสาวหทัยกานต์ แก้วมิตร
นางสาวอารียา ไชยมี
นางสาววรารัตน์ หลงสมบุญ
นางสาววรารัตน์ เล่าสกุลสุขไพศาล
นายกุลวรรธน์ ภู่ปรางค์
นางสาวเลิศขวัญ สุวรรณรัตน์
นางสาวกษมา รูปไธสง
นางสาวพรทิพย์ พรหมเมตตา
นางสาวอิสราภรณ์ กันทะกาศ
นางสาวพวงจิรา ชูสุวรรณ์
นางสาวจารุณี ชูสุวรรณ์
นางสาวรัตนากร ชาวนาผล
นางสาวธัญญ์นรี กิ่งคา
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เลขประจาตัวสอบ
130127
130128
130129
130130
130131
130132
130133
130134
130135
130136
130137
130138
130139
130140
130141
130142
130143
130144
130145
130146
130147
130148
130149
130150
130151
130152
130153

ชื่อ – สกุล
นางสาวณชญาดา ลือยงวัฒนา
นางสาวศิราวัลย์ อินตาจัด
นางสาวณัฐนิชา มะมา
นางสาวสวรรยา สุเมขะโส
นางสาวธัญชนก ชุ่มชูจันทร์
นางสาวจันทิพย์ กะระโสภณ
นางสาวอรวรรณ เภาพาน
นางสาวขนิตฐา เรืองณรงค์เดช
นางสาวอรุณี ศรีประยูร
นางสาวพิชามญชุ์ อรุณภู่
นางสาวกันยารัตน์ มานะจิตต์
นางสาวเพ็ญนภา แท่นมณี
นายบัณฑิต ประกอบแสง
นางสาวศิริลักษณ์ แถลงธรรม
นางสาวชญานิศ มะวรคนอง
นางสาวรุ่งทิวา กรมโพธิ์
นางสาวทิพยดา พงษ์สมโภช
นายปรัชญา พิรุณจินดา
นางสาวพุทธชาติ พรชวโรจน์
นางสาวจิตตินันท์ ทองเที่ยงธรรม
นายกฤติพงค์ บุญโต
นายจีระศักดิ์ ซอประยูร
นางสาวเสาวณีย์ ยิ่งสม
นางสาวนรมน คาเงิน
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วนวล
นายประชาชัย ศิริประภา
นางสาวศิริลักษณ์ เพิ่มศิริ

ตาแหน่งที่ 14 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
140001
นางสาวปริยากร วงค์จักร์
140002
นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง
140003
นางสาวอนันตพร พันธุ์แขก
140004
นายไพโรจน์ งามสม
ตาแหน่งที่ 15 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
150001
150002

ชื่อ – สกุล
นางสาวชุติรัตน์ กิจวิสาละ
นางสาวเกวลิน เกลาโพธิ์
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เลขประจาตัวสอบ
150003
150004
150005
150006
150007
150008
150009
150010
150011
150012
150013
150014
150015
150016
150017

ชื่อ – สกุล
นางสาวอโนทัย พลายระหาร
นางสาวนันทิชา กรวยสวัสดิ์
นางสาวอรพรรณ บุญมาพบ
นายปฏิคม พฤกษะวัน
นายธเนศ สิทธิกาย
นายวิศรุต สุวรรณรัตน์
นางภัทรา ประทุมเมศ
นางสาวสิริรัตน์ อินต๊ะแสน
นางสาวรัชนีวรรณ พงษาวดาร
นายวรวัฒน์ สุขเอี่ยม
นายชุติพนธ์ จีนแจ้ง
นางสาวสุพิชญา วงศ์วิเศษ
นางสาวอัจฉริยาพร สิมาฉายา
นางสาวพนิตตา ใจหวัน
นางสาวสิริกร จันทร์จุไร

ตาแหน่งที่ 16 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
160001
นางสาวนิฟาดีลาร์ สนิ
160002
นางสาวสิริธร ไพโรจน์ภักดิ์
160003
นางสาวทิพปภา แซ่หลี
160004
นางสาวสุชาดา ทองแก้ว
160005
นางสาวปภาดา วาสนา
ตาแหน่งที่ 17 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ส่วนกลาง
เลขประจาตัวสอบ
171001
171002
171003
171004
171005
171006
171007
171008
171009
171010
171011
171012
171013

ชื่อ – สกุล
นางสาวอริสา วังสันต์
นางสาวกชนัช วุฒิศักดิ์
นางสาวสุดาลักส์ พันอ้น
นางสาวธันยพร แสงกระจ่าง
นางสาวนันทวัน ด้วงน้อย
นางสาวปิยะมาศ สุริยะวงค์
นางสาวสุภาพร บุพบุญ
นางสาวนุชรี ศรีสุข
นางสาวกนกภรณ์ โรจน์สุธีวฒ
ั น์
นางสาวกุลทิพย์ บริสุทธิพงศากุล
นางสาวอาวิษฎา เทียนสุคนธ์
นางสาวปุญชญา ธารงสิรภัทร
นางสาวเพชรนภา ด้วงจาด
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เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
171014
นางสาวจุลจิตต์ จุลกรานต์
171015
นางสาวสาวิตรี นุชประไพ
171016
นายอฐิติ มีรักษ์
171017
นางสาวไพลิน บัวทอง
171018
นายอนุชิต บุญกิตติวศิน
171019
นางสาวจินตหรา มาซิว
171020
นางสาวกนกวรรณ บารุงราษฎร์
171021
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ภักดี
171022
นางสาวอรอุมา เนียมหมื่นไวย
171023
นางสาวประภาสิริ ทองมีลา
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
172001
นางสาวปิยนุช จันทร์วงค์
172002
นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว
172003
นางจริยา เกตุดี
172004
นางสาวลดาวัลย์ แสงจ๊า
172005
นางสาวเพชรรัตน์ เอมโอด
172006
นางวรรณพร ศิวะแพทย์
172007
นางสาวกนกอร แก้วเกต
172008
นางสาวอนงค์ เอี่ยมแก้ว
172009
นางสาวปนัดดา อิ่มจันทร์ทึก
172010
นางสาวหทัยภัทร ก๋าเงิน
172011
นางสาวกอบกาญจน์ ใจแสน
สถานทีป่ ฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
173001
นางสาวนางสาวแสงรวี อ้นทอง
173002
นางสาวปรียานุช เถื่อนบุญ
173003
นางสาวอุษา แดงสกุล

