


ต ำแหน่งท่ี 1  ต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
010001 นางสาวโชติรส  ทองประภา
010002 นายพอเจตน์  ชมช่ืน
010003 นายจิตติพันธ์  จันทร์แป้น
010004 นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ติว
010005 นางสาวธนัชพร  อธิวาส
010006 นายปัญญ์ปิยะ  รอบคอบ
010007 นางสาวสลิสา  สารพัฒน์
010008 นางสาวนาบีลาห์  โต๊ะลง
010009 นางสาวมูนีเราะห์  เจ๊ะมะ
010010 นางสาวจิรัฐติกมล  ชัยประทุม
010011 นางสาวอัจฉรา  แสงจันทร์
010012 นายณัฐภัทร  กล่ินสุคนธ์
010013 นายพีรทัต  สวัสดี
010014 นางสาวกนกวรรณ  ทาณะระ
010015 นางสาวเจียรณัฐ  มาฆะเซ็นต์กุล
010016 นางสาววิภาวี  คงไพรสันต์
010017 นางสาวคอดีเยาะห์  หะยีนาแว

ต ำแหน่งท่ี 2  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

020001 นางสาวธิดารัตน์  พันธ์แตง
020002 นางสาวจารุวรรณ  ปิณฑะดิษฐ์
020003 นางสาวสายใจ  เนาวจิตร
020004 นางสาวเบญญาภา  พลายยงค์
020005 นายณัฏฐพล  อินธิแสน
020006 นางสาวสุภรัตน์  คลังบุญวาสน์
020007 นางสาวปวีณ์ธิดา  เหล่ือมเจริญ
020008 นางสาวสุธาทิณี  เลิศศิริ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

แนบท้ำยประกำศกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ลงวันท่ี  19  กรกฎำคม 2562
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ต ำแหน่งท่ี 3  ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ด้ำนจุลชีววิทยำ)

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030001 นางสาวนัชชา  เจนาคม
030002 นางสาวกมลชนก  ธรรมโม
030003 นางสาววิลาวัณย์  กันหาเวียง
030004 นางสาววนิดา  เพชรโชติ
030005 นางสาวฮัสรินดา  ยามาสาเร๊ะ
030006 นางสาวทวีติยา  คงทอง
030007 นางสาวณิชกุล  เอซัน
030008 นางสาวสิริรดาธร  ค าวิชัย
030009 นางสาวหน่ึงหทัย  มาตรศรี
030010 นางสาวนัฐธิดา  เหรียญรุ่งโรจน์
030011 นางสาวศุภาพิชญ์  ทิพย์เนตร 
030012 นางสาวสุจินันท์  ปากลาว
030013 นางสาวณัฐชยา  เหลืองอาสนะทิพย์
030014 นางสาวธนวดี  จอหอภักดี
030015 นายศรชัย  สีทน
030016 นายณัฐวุฒิ  เครือแก้ว
030017 นางสาวปีย์วรา  ศรีประจันต์
030018 นายอนุรักษ์  ค าดี
030019 นางสาวนิธิมา  คงศรี
030020 นายอิทธิชัย  เขียวเลางาม
030021 นางสาวชลิตา  ลาภจิตต์
030022 นางสาวเมวิภา  อัญญาบาล
030023 นายคณินท์  อารีรัตนเวช
030024 นางสาววาสนา  หาบยุโซะ
030025 นางสาวพรพิมล  คงกล้า
030026 นางสาวณิชารีย์  เกิดแสง
030027 นางสาวธณัชญา  พวงชะบา
030028 นางสาวแสงระวี  ทาสี
030029 นางสาวนฤมล  ส่ังสอน
030030 นางสาวสิริพร  ล้วนงาม
030031 นางสาววิมลรัตน์  ใหม่เอ่ียม
030032 นางสาวลักษณา  เวฬุวนารักษ์
030033 นางสาวกิริยา  ผลไชย
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030034 นางสาวณัฐกานต์  โพนตุแสง
030035 นางสาวชนกพร  ชนะกาญ
030036 นางสาวมนัญชยา  เมืองมูล
030037 นางสาวปิญชาน์  พิมพานุวัตร
030038 นางสาวจิราพัชร  ประสานทองค า
030039 นางสาวนูรอัยนี  มะดาฮู
030040 นางสาวฐิติรัตน์  ขวัญสุวรรณ
030041 นางสาววิภาวดี  ค าป๊อก
030042 นางสาวพิมลพร  ศรีราช
030043 นางสาวสุวัจนีย์  แก้วเฮียง
030044 นางสาวธนพร  แพทอง
030045 นางสาวก่ิงแก้ว  เช้ือบุญมา
030046 นายโรบิน  แซ่ลี
030047 นางสาวยุวดี  ค าแหง
030048 นางสาวพรชนันท์  สุวรรณรงค์
030049 นายพิทวัส  ระบอบ
030050 นางสาวอาภาศรี  พรหมสิงห์
030051 นางสาวซูไฮละห์  โซ๊ะ
030052 นางสาวสิริรัตน์  ทากุล
030053 นางสาวกมลวรรณ  จินะค า
030054 นายนายอัครา  สงวนวัฒนกุล
030055 นางสาวอานีตาร์  เจ๊ะมิง
030056 นางสาวมาริษา  บุญถาวร
030057 นางสาวมู้กัลโสม  ประมาณ
030058 นางสาวสมสมร  ประเสริฐกุล
030059 นางสาวนัฐมล  ค้อมคิริน
030060 นางสาวณัฐกาล  ศักด์ิสุวรรณ์
030061 นางสาวปองกมล  อินทร์ข า
030062 นายปฐวี  ประกอบดี
030063 นางสาวญาดา  กุลธนวัฒน์
030064 นางสาวนิชนิภา  ชัยภักดี
030065 นางสาวอรอนงค์  โพธา
030066 นางสาวปาราวตี  ชนูนันท์
030067 นางสาวชนิดา  ผดุงรัตน์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030068 นางสาวสาลินี  พลสุตัง
030069 นางสาวกรรณิการ์  ชาราช
030070 นางสาวปิยมาภรณ์  ไชยค า
030071 นางสาวสุจิตรา  เช่ือมบุญมา
030072 นางสาวสิริจรรยา  แสงรุ่งสว่าง
030073 นายวิระพล  ทาหอม
030074 นางสาวจุฬารัตน์  กาหวาย
030075 นางสาวสุพรรษา  ฉายากุล
030076 นางสาวกาลธีรา  ภูวธนารักษ์
030077 นางสาววราพร  ดวงสุภา
030078 นางสาวมินตรา  ท้าวสันต์
030079 นางสาวนพวรรณ  สุโพภาค
030080 นางสาวศิรินยา  จ าปาเนตร
030081 นางสาวปฏิมากร  หาระบุตร
030082 นางสาวชาลิสา  ศรีหอม
030083 นางสาวชีวรัตน์  ทรัพย์นุช
030084 นางสาวอตินุช  ชูบุญเอ้ียว
030085 นางสาวศาตนันท์  ปะสาระโว
030086 นายบุญญฤทธ์ิ  พิมโคตร
030087 นางสาววิชญ์รจิต  บุญเจษฎารักษ์
030088 นายศุภวัฒน์  ชูจันทร์
030089 นางสาวปิติพร  ระวังงาน
030090 นางสาวจิตสุภา  เย็นสบาย
030091 นางสาวแพรพลอย  เสวิสิทธ์ิ
030092 นางสาวแคทติญา  ก้ีธนสมบัติ
030093 นางสาวณัฐรัตน์  วงษ์สุวรรณ
030094 นางสาวอภิชญา  พรามนาเวช
030095 นางสาวอัจฉราวรรณ  โพธ์ิสุข
030096 นางสาวเบญจวรรณ  ไทยงามศิลป์
030097 นางสาวพุทธมาศ  ชาญศิริเมธา
030098 นางสาวภัทรธิดา  วงษาเนาว์
030099 นางสาววันวิสา  เพ่ิมพูล
030100 นางสาวซูไฮณีย์  เจ๊ะเลาะ
030101 นางสาวมนฑิรา  เครือค า
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030102 นางสาววิภาวี  เตือนประโยชน์
030103 นางสาวณัฐชยา  ไกรสินธ์ุ
030104 นางสาวกนกวรรณ  แก้วทอง
030105 นางสาวปภาวดี  มัจฉากล่ า
030106 นางสาวแพรวพรรณ  บุญก่อสร้าง
030107 นายศรีคุณ  ขาวงาม
030108 นางสาวทิวาวรรณ  เทศเล็ก
030109 นางสาวสาลินี  ด้วงป้ัน
030110 นางสาวจุฑารัตน์  ประภาโส
030111 นางสาวลลิตา  ค าภาพันธ์
030112 นางสาวนารินทร  ภักดีโต
030113 นางสาวจีรวรรณ  บวชประโคน
030114 นางสาวนัฎฐิกา  รัตนนิยม
030115 นางสาวกรกมล  ก่ิงแก้ว
030116 นางสาวกมลวรรณ  มีเสม
030117 นางสาวณัฐมล  ศรีภาษา
030118 นางสาวอัญธิการ์  อุปันโน
030119 นางสาวสุพรรษา  บุญมี
030120 นางสาวสิรินาถ  กันทาหงษ์
030121 นางสาวทัศนีย์  นินนนท์
030122 นางสาวภัณยพัทธ์  ศรีพรหม
030123 นางสาววรรษชล  ตะกรุดโทน
030124 นางสาวธัญชนก  สัสดี
030125 นางสาวฐิติชญา  เอกสาร
030126 นางสาวฐาปณีกรณ์  สิทธิแสง
030127 นางสาวชุติมา  ผดุงชาติ
030128 นายสบดี  วรธรรมพิทักษ์
030129 นางสาวพิชญาภัค  มีบัวทอง
030130 นางสาวนภาพร  ผลาเลิศ
030131 นางสาวธีรญา  ยุทธการ
030132 นางสาวพิชชาภา  ชมรุ่ง
030133 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ
030134 นางสาวมนิศา  อรชร
030135 นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ช่วยนา
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030136 นางสาวนันทนา  วิชาราช
030137 นางสาวชฎาภรณ์  เจริญคุณ
030138 นางสาวภาวิณี  อินทรสูต
030139 นายธนวัฒน์  อัจฉริยะเมธากุล
030140 นางสาววาสนา  จันทร์ลอย
030141 นายภูริพัฒน์  ชุ่มวิจารณ์
030142 นายศรัณย์  ทองนอก
030143 นางสาวจุฑามาศ  บัวหอม
030144 นางสาวนุชจรี  เอมสกุล
030145 นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยวงศ์
030146 นายเจษฎา  ต้นตระกูลชูศรี
030147 นางสาวสธนวรรณ  ตรวจมรรคา
030148 นางสาวชัชชา  เอ่ียมสอาด
030149 นางสาวหน่ึงฤทัย  สนิทวรรณะ
030150 นางสาวกนกวรรณ  ธรรมชาติ
030151 นางสาวกณัฐฐา  ศรีพงษ์
030152 นางสาวจิณห์วรา  วาดวิจิตร
030153 นางสาวนลินทิพย์  ประสมศรี
030154 นางสาวธนภรณ์  โดยดี
030155 นางสาวฐิติรัตน์  เพ็ชรรัตน์
030156 นางสาววิไลลักษณ์  ขจรวศิน
030157 นางสาวพาพัชมณฑ์  จันต๊ะวงค์
030158 นายกิตติศักด์ิ  โอบอ้วน
030159 นายภูษณ  ช่ังโต
030160 นางสาววรษา  ค าพิลานนท์
030161 นางสาวทิพวรรณ  ธิโนชัย
030162 นางสาวนางสาวสุรัชนา  มิตรรัตน์
030163 นางสาวปริญญาพร  มณฑาทอง
030164 นางสาวจุฑามาศ  ขาวคง
030165 นางสาวกณชพร  แสงประจักษ์
030166 นางสาวหน่ึงฤทัย  ยอดศรี
030167 นางสาวปภาพินท์  ไชยบุญเรือง
030168 นางสาวอรอนงค์  อนุสนธ์
030169 นางสาวศันสนีย์  สุนทรเพราะ



- 7 -

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030170 นางสาวธนวรรณ  สิงห์ที
030171 นางสาวปิยธิดา  สุนทรวิภาต
030172 นางสาวจุฑาทิพย์  ขันค า
030173 นางสาวทยาภา  ศรีศิริอนันต์
030174 นางสาวอ าพิกา  นพเกียรติ
030175 นางสาวขวัญนภา  ทองนพ
030176 นางสาววริศรา  ตัณธนศุข
030177 นางสาวจรรยพร  ริดใย
030178 นางสาวปิยวรรณ  ไทยทอง
030179 นางสาวพรชนก  เมืองพรหม
030180 นางสาวธิดารัตน์  ใยค า
030181 นายกฤษณ์  เค้าอ้น
030182 นางสาวจุลัยวัลย์  มะธิตะใน
030183 นางสาวธนภรณ์  พิบูลย์วัฒนวงษ์
030184 นางสาวภัทรีพันธ์  จันทร์อุ่น
030185 นางสาวศิริพร  อิสลาม
030186 นางสาวธนัญชนก  สุวรรณหงษ์
030187 นางสาวธีวราภา  อินเป้ิน
030188 นางสาววิภัสรา  ดอกไม้งาม
030189 นางสาวชลธิชา  ขุนมงคล
030190 นางสาวน้ าทิพย์  ฝ่ายรีย์
030191 นางสาวรัตนาภรณ์  จ้ิงจ่าย
030192 นางสาวรักษณาลี  จอมอาสา
030193 นายสิทธิพร  พรมมา
030194 นางสาวนพวรรณ  เดชรักษา
030195 นางสาวนูรีฮัน  กอแล
030196 นางสาวชุติมณฑน์  ทองพรม
030197 นางสาวสุภาพร  แซ่จ่าว
030198 นางสาวสิริรัตน์  ร่ืนรวย
030199 นางสาวพีระพร  ทองบาง
030200 นางสาวหฤทัย  ทังสมบัติ
030201 นางสุบงกช  ช่ืนสุคนธ์
030202 นางสาวน้ าหวาน  สิมมาเลาเต่า
030203 นางสาวศุภาพิชญ์  วงศ์หาญ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030204 นางสาวกมลพรรณ  สมบัติศรี
030205 นางสาวพิรญา  กอนดี
030206 นายพศวัตร์  นิมิตรกุล
030207 นางสาวณัฐชยา  เขียดสังข์
030208 นางสาวมนัญชยา  หล้าแหล้
030209 นางสาววรางคณา  ถาทอง
030210 ร้อยต ารวจเอกวิธท์  สุวรรณทัต
030211 นางสาววิศัลย์ศยา  โวหารเสาวภาคย์
030212 นางสาวพิชญาวีร์  ปิยโชติ
030213 นายพงศ์สิทธ์ิ  บุตรหลี
030214 นางสาวโสภิดา  จินะกาล
030215 นางสาวพิชญาภา  สืบสงัด
030216 นางสาวอรยา  สุทธนะ
030217 นางสาวศศินา  พรหมดี
030218 นางสาวสุไวบะห์  สาและ
030219 นายกฤษฏากร  พรมรักษา
030220 นางสาวดวงลัดดา  หยาเดวา
030221 นางสาวณัฐริกา  แย้มโพธ์ิ
030222 นางสาววริศรา  ฮวบเจริญ
030223 นางสาววราภรณ์  ธนพรภิบาลชน
030224 นางสาวนันทิพร  ขีดวัน
030225 นางสาวธิฐิวรดา  สัสดีเดช
030226 นางสาวรสมาลิน  บูหมิ
030227 นางสาวภัคจิรา  ผาบแก้ว
030228 นางสาวอาลัยนา  หมาดอี
030229 นางสาววิราศิณี  ก้านบัวแก้ว
030230 นางสาวพรนภัส  จอมพงษ์
030231 นางสาวกรุณา  ค้ิวเท่ียง
030232 นางสาวรัชชุพรรณ  สมอินทร์
030233 นางสาววิชชุดา  หาญจริง
030234 นางสาวณัฐนิชา  บุษบงค์
030235 นางสาวธัญชนก  ธรรมขันแก้ว
030236 นางสาวพรพิมล  ใสย่ิง
030237 นางสาวปริญญา  ค ากอง
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030238 นางสาวอัมพร  มะลิซ้อน
030239 นางสาววิลาวัลย์  บ ารุงหมู่
030240 นางสาวสริญญารัตน์  กิจวชรวงศ์
030241 นางสาวเดียนา  ยูโซะ
030242 นางสาวพัชนีการ  พิสิฐเมธ
030243 นางสาวอุษณีย์  สุขสีทอง
030244 นางสาวเบญจวรรณ  ชุมพินิจ
030245 นางสาวเจนจิรา  บุญเถ่ือน
030246 นางสาววาสนา  พระเทพ
030247 นางสาวพิชญ์สินี  ผิวงาม
030248 นางสาวพิชชาพร  บุญเกิด
030249 นางสาวเวศาตรี  ศรีชู
030250 นางสาวธิดารัตน์  ป้านพลาย
030251 นางสาวสิริรัตน์  พุมมาเกิด
030252 นางสาวศิริวรรณ  ดีย่ิง
030253 นางสาวกรองทิพย์  ผ่องประทีป
030254 นางสาววิภาดา  หนูทอง
030255 นางสาวอรยา  ก าเนิดสิงห์
030256 นางสาวปณิดา  อู่ไทย
030257 นางสาวปรัชญา  รักษ์ธนาพิทักษ์
030258 นางสาวเรืองนภา  เช้ือแม่น
030259 นางสาวปภาวดี  แย้มย้ิม
030260 นายนนทเขต  นามศรี
030261 นางสาวปาริชาติ  สร้อยกระโทก
030262 นางสาวกัญญาณัฐ  ปัดชาสุวรรณ
030263 นางสาวอติกานต์  ชาญประโคน
030264 นางสาวซีฮาม  ยูโซ๊ะ
030265 นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
030266 นางสาววรางคณา  พูลทรัพย์
030267 นางสาวศิโรรัตน์  ผิวทอง
030268 นางสาวรุจิรา  บุตรสุโพธ์ิ
030269 นางสาวพิมพ์มณี  วงศ์ตรี
030270 นายตรีทเศศ  บัวศรี
030271 นางสาวรัตนาวดี  สุขเกิด
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030272 นายทศพล  จันทร์เพ็ญ
030273 นางสาวนูรดีรา  เจ๊ะเล๊าะ
030274 นางสาวปัญจสิริ  จูเมา
030275 นางสาวยัซมีย์  ยูโซะ
030276 นางสาวธิดารัตน์  สาระเพ็ชร์
030277 นางสาวนงลักษณ์  บุญพิทักษ์
030278 นางสาวทิวาภรณ์  เน่ืองสาสน์ศรี
030279 นางสาวพัณณิตา  เอนก
030280 นางสาวรัตนาพร  ประจ า
030281 นางสาวศรีจักรี  ศรีจันทร์
030282 นางสาวอภิญญา  จากมา
030283 นางสาวจุฑามาศ  วิโทจิตต์
030284 นางสาวอรุณกมล  พุทธจรรยา
030285 นางสาวณัฐนันท์  อุตโม
030286 นางสาวภัทรวดี  สุขตะโก
030287 นางสาวสมธิดา  ทัดเทียม
030288 นางสาวจิรัชญา  หิรัญค า
030289 นางสาวกาญจนาภรณ์  แก้วคูณเมือง
030290 นางสาวจิราพร  บุญเหลา
030291 นางสาวซีตีอัสมา  ดอเลาะ
030292 นางสาวศิรินันต์  ชีวรัตน์
030293 นายจิราพัชร  ดีเสมอ
030294 นางสาวสุภนิดา  เอกทวีกูล
030295 นางสาวอัมรา  ชุมกลาง
030296 นางสาววรรณภา  สังสีแก้ว
030297 นางสาวนันทวรรณ  ท้ิงผอม
030298 นางสาวอนุสรา  มีบุญลาภ
030299 นางสาวทัศนาพร  ค าน้ าเท่ียง
030300 นางสาวฐานิดา  กุณะแสงค า
030301 นางสาวสุกัญญา  ทิมพิทักษ์
030302 นางสาวกฤติยาภรณ์  นวลสีทอง
030303 นางสาวมทินา  ลีลาวิวัฒน์
030304 นางสาวปารมี  เดชเกิด
030305 นางสาวพิมลนาฏ  จันต๊ะสุรินทร์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
030306 นายสุทธิพงศ์  ม่ันเจริญพร
030307 นางสาวธัญทิพ  ชุนเชย
030308 นางสาวอารยา  สุพรรณบงกช
030309 นางสาวเบญจรัตน์  ปวงสุข
030310 นางสาวพัชราวรรณ  มูลทา
030311 นางสาววิชญา  สิงห์ทอน
030312 นางสาวนิสาชล  บุญพิมพ์
030313 นางสาวสุธากร  หาสาตร์สิน
030314 นางสาวศศิวรรณ  บัวแก้ว
030315 นางสาวชนัญธร  หนูฤกษ์
030316 นางสาวนิศาชล  ชัยมงคล
030317 นางสาวศิริพร  วงค์เทพ
030318 นางสาวนิรัชพร  เวชกิจ
030319 นางสาวหฤทัย  เงาศรี
030320 นางสาวศิรินาถ  แก้วสุวรรณ์
030321 นางสาวอรณิช  แดงเพ็ง
030322 นางสาวปัญจพร  อรรถรัฐ
030323 นางสาวดลยา  กล่อมจิตต์
030324 นางสาวมาริสา  ต้นวิชา
030325 นางสาวอาทิตยา  วงค์ตระกูลแก้ว
030326 นางสาวบุญธิดา  บุญศิริ
030327 นางสาวพิมพ์นิภา  สงเคราะห์
030328 นางสาวรัชนู  คล้ายประภาคาร
030329 นางสาวปิยรัตน์  สิงห์ค า

ต ำแหน่งท่ี 4  ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ด้ำนเคมี)

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040001 นางสาวปวีณ์สุดา  เกียรติสิงห์นคร
040002 นางสาวปุ้มณัฐฑิกา  เมฆขลา
040003 นางสาวณิศวรา  ชูธรรม
040004 นายปิยะวัตร  มาศจด
040005 นายสราวุธ  จันทร์โคตรเเก้ว
040006 นางสาวกานต์ธีรา  จุลยะโชค
040007 นางสาวกวินทิพย์  แก้วมาเมือง
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040008 นางสาวจีรนันท์  อินทอง
040009 นางสาวพรธนัฐ  เพ็ชรโพธ์ิ
040010 นายธนพล  ใจวงสา
040011 นางสาวชญานี  แก้วพรม
040012 นายเมธา  รัตนพิทักษ์สุข
040013 นางสาวเนตรนภา  ศรีก าพล
040014 นางสาววนิดา  ศรีกุดหว้า
040015 นายวันสว่าง  ปิยะมงคล
040016 นางสาวณัฐพร  ค าหนองคู
040017 นางสาวรัศมีสุวรรณ  ช่วยนุกูล
040018 นางสาวบรรฌพร  มงคลทอง
040019 นางสาววัชรวีร์  ตัณฑ์สมบูรณ์
040020 นางสาวสุริยาพร  โสดานาจ
040021 นางสาวปัทมวรรณ  ศรีตะวัน
040022 นางสาวจุฑามาศ  มะลิซ้อน
040023 นายธนวัฒน์  เห็มบาสัตย์
040024 นายชยพล  ช้อนบุญ
040025 นางสาวนิตยา  บุญพัฒน์
040026 นางสาวสุปวีณ์  เกิดบัว
040027 นางสาวธัญนภางค์  แก้วกุณโฑ
040028 นายณัฐวุฒิ  ชาดีกรณ์
040029 นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี
040030 นางสาวณัฐธยาน์  ทองแท้
040031 นางสาวกัญญาภัค  พ่ึงทอง
040032 นางสาวนิฮายาตี  วาเยง
040033 นายธีรเมธ  วรชมพู
040034 นายนนณพัฒน์  ศรีนวลแก้ว
040035 นายธวัชชัย  สารทอง
040036 นางสาววลาวัณย์ ค าชลธาร์
040037 นางสาวชิดชมัย  ย้ิมจันทร์
040038 นางสาวกรกช  คงด า
040039 นางสาวรวิวรรณ  ข าแก้ว
040040 นางสาวสุดารัตน์  ค าภูษา
040041 นางสาวศศลักษณ์  มูลรินต๊ะ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040042 นางสาวสุวรรณี  ไม่น้อย
040043 นางสาวปิยธิดา  บัญดิฐ
040044 นางสาวบุณฑริกา  พร้าชาวนา
040045 นางสาวมาซีเตาะ  โกบปุเลา
040046 นางสาวนาปีดะห์  มามุ
040047 นายฤทธิชัย  เขยกลาง
040048 นางสาวพัชรมน  สุนทะโก
040049 นายฉัตรชัย  เพชรจันทร์
040050 นางสาวคฑามาศ  เพ่ิมศิริกุล
040051 นางสาวชุติกานต์  จันทร์ยะ
040052 นายปณัฐ  หวังอิสริยาภรณ์
040053 นายกิติศักด์ิ  คงภักดี
040054 ว่าท่ี ร.ต. หญิงอรอนงค์  โพธ์ิเนียม
040055 นางสาวอังศุมาลี  เข่ือนแก้ว
040056 นางสาวปราณี  ดาวดึง
040057 นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร
040058 นางสาวรักชนก  ซุ้นสุวรรณ
040059 นางสาวณัฐพร  ศิริบรรลือหาญ
040060 นางสาวเมริษา  ชาปาน
040061 นางสาวศิประภา  นาคน้อย
040062 นางสาวสุณารินทร์  ค ากองแก้ว
040063 นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล
040064 นางสาวณัฐพร  วังคะฮาด
040065 นางสาวศิริพร  อัปการัตน์
040066 นางสาวสุพรรษา  จันทร์ขาว
040067 นางสาวเบญจวรรณ  ส่ีเหรียญน้อย
040068 นางสาวศุจีภรณ์  ดวงประเสริฐ
040069 นางสาวพจนีย์  ทองโพธ์ิ
040070 นางสาวจันทร์จิรา  กันแสง
040071 นางสาวนูรียะห์  ลาเตะ
040072 นางสาวนิศา  รัตนบุรี
040073 นางสาวพนิดา  นาคพรมมินทร์
040074 นางสาวนงนุช  รัตนบุรี
040075 นายศิรทัช  ยินดีวิทย์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040076 นางสาวประภาพร  พิบูลย์ผล
040077 นางสาวณัชชา  จงจิตต์สุข
040078 นางสาวต่วนนูรีดา  ดือมุงกาปะ
040079 นางสาวพรพิมล  หนูสุวรรณ์
040080 นางสาวบุตสน่า  เทพลักษณ์
040081 นางสาววรัชยา  สายนาค
040082 นางสาวจันทร์นิภา  ตอรบรัมย์
040083 นางสาววริศรา  จีระโร
040084 นางสาวประภัสราพร  ค าภักดี
040085 นางสาวณัฐชยา  ฟักแฟง
040086 นายนธเนศ  อินเอียด
040087 นางสาวภาวินี  ช่วยยก
040088 นางสาวพนิดา  โหมฮัก
040089 นางสาวมธุรส  สวัสดี
040090 นางสาวจินตวีร์  ศรีชูทอง
040091 นางสาวปัทมาวดี  ธิวะโต
040092 นางสาวเบญจมาภรณ์  สุขร่ี
040093 นายศรายุธ  จ าปีพันธ์
040094 นางสาวธัญญภรณ์  เปล่งรัตน์
040095 นางสาวขนิษฐา  เชิดสะภู
040096 นางสาวนุชจรี  บัณฑิตชน
040097 นางสาวสุภัคศิริ  ค าก้อน
040098 นางสาวธิสิริ  ศรีโกมุท
040099 นางสาวสวีนา  ศรีแสง
040100 นายวิทวัส  วังแก้วหิรัญ
040101 นางสาวณิชารีย์  เย็นศักด์ิศิริ
040102 นางสาวปรียาภรณ์  ดิษฐาน
040103 นางสาวศุภนันต์  เผือกสูงเนิน
040104 นางสาวภัฐธิตา  ไฝพรม
040105 นางสาวนภัสวรรณ  แสงชาวนา
040106 นางสาวกวินณา  ฉุ้นย่อง
040107 นางสาวกมลชนก  ชวนกระโทก
040108 นางสาวประภัสสร  ทองเกตุ
040109 นางสาวกัสมา  บุญมาก
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040110 นางสาววิศินี  มีมาก
040111 นางสาววีณา  ใจซ่ือ
040112 นางสาววีรยา  หนุมาศ
040113 นางสาวอนงค์นาถ  แก้วทอง
040114 นางสาวอุษณีย์  รักเดช
040115 นางสาวปรมา  หนูรอด
040116 นายพงษ์กฤติ  ฤทธ์ิงาม
040117 นางสาวปัญจพร  สุจิต
040118 นางสาวขวัญแก้ว  หมอยาเก่า
040119 นางสาวศศิพัชร์  พุฒิเศรษฐ์กุล
040120 นางสาววชิราภรณ์  ข่มอาวุธ
040121 นางสาวปิยนุช  หอมหวล
040122 นายชัยรัตน์  ดวงทิม
040123 นางสาวฐิตาพร  แสงส่องฟ้า
040124 นางสาวภคมน  กุลสุวรรณ
040125 นางสาวนูรมา  สะเตงกูแว
040126 นางสาวพรทิพา  เพียรการ
040127 นายกฤติเดช  หนูนุ้ย
040128 นางสาวณัฐพร  มีเฟือง
040129 นางสาวอรวรรณ  สิมพันธ์
040130 นางสาววนิดา  ภักดี
040131 นางสาวสนธิยา  เพ็งอ าไพ
040132 นางสาวกนกวรรณ  สอาด
040133 นายบุญยรัตน์  บุญวรรณโณ
040134 นางสาวศุภาวรรณ  เสนาสวัสด์ิ
040135 นางสาวกนกภรณ์  พรมรัตน์
040136 นางสาววรรณพร  สุทธาวาศ
040137 นางสาวนิภาพร  แกะมา
040138 นางสาวสุธิรา  ฤทธิเสน
040139 นางสาวณัฏติยา  วรชิน
040140 นางสาวกัญจนพร  แดงเพชร
040141 นางสาวชกีเราะห์  ละใบแด
040142 นายรฐนนท์  ช่วยต้ัว
040143 นางสาวกัญญารัตน์  เช้ือกูลชาติ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040144 นางสาวมารีณี  ราแดง
040145 นายภานุพงษ์  หม่ืนภิรมย์
040146 นางสาวกัญฑิภา  ศรีสุข
040147 นางสาวทักษิณันต์  โชติช่วง
040148 นางสาวกัลยาณา  แซ่ติว
040149 นางสาวชไมพร  ทองเเกมเเก้ว
040150 นางสาวสุจิตรา  หาญภูบาล
040151 นางสาวบัณฐิตา  ศาลา
040152 นางสาวณัฐทิชา  เสมแก้ว
040153 นางสาวโสมิตา  ไพรบึง
040154 นายปิยะนัส  ใจซ่ือ
040155 นางสาวทรายขวัญ  บุตรศรี
040156 นางสาวคุณัญญา  เรืองสังข์
040157 นางสาวเบญจมาศ  พรหมพงษ์
040158 นางสาวอรวรา  ชูทอง
040159 นางสาวสวิดา  ไชยส าแดง
040160 นางสาวชลธิชา  เจริญชาติ
040161 นางสาวเยาวลักษณ์  ทุตา
040162 นางสาวจันทร์จิรา  ศรีเสมอ
040163 นางสาวกมลรัตน์  โพธ์ิไหม
040164 นางสาวชลรัศมี  เมืองทอง
040165 นางสาวณัฐธิดา  ลาเลิศ
040166 นางสาวระพีพัฒน์  ค าพระ
040167 นางสาวจริยา  ทองธวัช
040168 นางสาวกุลนาถ  บุญแก้ว
040169 นางสาวอมรรัตน์  กาสิงห์
040170 นายอารีมี  ยามา
040171 นางสาวรัชฎาพร  ค าสม
040172 นายภัทรพงษ์  ใจแก้ว
040173 นางสาวจุฑามาศ  เมืองศิริ
040174 นายวรุตม์  เจริญศิลปกุล
040175 นางสาวปุณยนุช  ธรรมอาชีพ
040176 นางสาวบุษยมาส  หัตถีจร
040177 นางสาวพิมพิศา  ชาวบน
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040178 นางสาวไปรชุกรณ์  คงสัตรา
040179 นายวรวัจน์  ค าห้าง
040180 นางสาวกมลรัตน์  โยมไธสง
040181 นางสาวณกัญญา  วัฒนะ
040182 นางสาวสุภาภรณ์  ชนะเพ็ชร์
040183 นายสุรเชษฐ์  ศิริรัตน์
040184 นางสาวพรรณราย  แหลมสุวรรณกุล
040185 นางสาวกฤติญาพร  ศิริวาลย์
040186 นางสาวสาวิตรี  พรหมสังข์
040187 นางสาวปฐมาวดี  จันทร์คง
040188 นางสาวฉันทรัตนา  นนตาพา
040189 นางสาวเบญจวรรณ  ทองชู
040190 นางสาวฐิตินันท์  หมีรักษา
040191 นางสาวจิราภา  ไชยแก้ว
040192 นางสาวมารีนี  ปาโอ๊ะ
040193 นางสาวพนิดา  หนูนี
040194 นางสาวศิริเนตร  บุญกอ
040195 นางสาวกนกวรรณ  อุ่นเสียม
040196 นางสาวบารียะห์  สาและ
040197 นางสาววรุณยุพา  กันรังรัมย์
040198 นางสาวปวีณา  บุญขาว
040199 นายศักด์ิชัย  เกษจันทร์
040200 นางสาวขอบฟ้า  แสงตา
040201 นางสาวนฤมล  เล้าอรุณ
040202 นางสาวธนพร  จิตรเอ้ือตระกูล
040203 นางสาวดลนภา  สนิทไชย
040204 นางสาวปณิดา  สุวรรณศิลป์
040205 นางสาวธัญชนิต  อุบลศรี
040206 นางสาวนฐพร  ป้องชารี
040207 นางสาวสุภาพร  คลังทอง
040208 นายภาคภูมิ  ไม้หอม
040209 นางสาวชลธิดา  เดชะรัฐ
040210 นางสาวศิรประภา  รอดสุด
040211 นางสาวศุภิรา  ใจหา
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040212 นางสาวฉัตรสุดา  นวลละม้าย
040213 นางสาวจตุพร  ศรไชย
040214 นางสาวจิราภรณ์  โชติแสง
040215 นางสาวกุลสิรินทร์  แก้วแก้ว
040216 นางสาวอัญญาวีร์  ปาริจกุล
040217 นางสาวฮามีเนาะ  แวดอเลาะ
040218 นางสาวโนลิซ่า  ลารีนู
040219 นางสาววชิรปาณี  มาศกุล
040220 นายจาตุรนต์  ฟองเสียง
040221 นางสาวอัญญาภรณ์  วงศ์ตรี
040222 นายณัฐนนท์  สถิตย์อยู่
040223 นางสาวอรพินท์  จารยุ้ย
040224 นางสาวภาณุมาศ  สุเรรัมย์
040225 นางสาวบุษยา  เอียดแก้ว
040226 นางสาวพิมพ์วิภา  อินสุธา
040227 นางสาวศุภมาส  ไทยใจอุ่น
040228 นางสาวอาฟียะห์  เจ๊ะโดสามะ
040229 นางสาวรานี  ปัญญา
040230 นางสาวจีรนันท์  มานุ้ย
040231 นางสาวอรพรรณ  สระบัว
040232 นางสาวอัญชลี  นิตมา
040233 นางสาววิลัยลักษณ์  ยะปัญญา
040234 นางสาวอารดา  นพรัตน์
040235 นายนันทชนินทร์  โคตรค าหาร
040236 นางสาวเมธาวี  จีนพันธ์
040237 นางสาวอภิสรา  บุหงารัตน์
040238 นายศุภฤกษ์  วันตา
040239 นางสาววิลาวัลย์  เจนบ้านผือ
040240 นายกฤศิน  สาตรา
040241 นางสาวอักษรศรี  ช านาญ
040242 นางสาวกรรภิรมย์  สินมะเริง
040243 นางสาววารีดา  กรีมี
040244 นายมุฮัมหมัดสุกรี  การีนา
040245 นางสาวปริตา  มาโยธา
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040246 นางสาวบุญนิชา  บุญชุม
040247 นางสาวศุภิสรา  แสงศรี
040248 นายเกียรติกรณ์  อ่อนจันแก้ว
040249 นางสาววิชดา  ปราบกรี
040250 นางสาววนิดา  นราวงษ์
040251 นายสันติภาพ  พลเย่ียม
040252 นางสาวฉัตรแก้ว  พลหาญ
040253 นางสาวคอรีเยาะ  เวาะเละ
040254 นายวันเฉลิม  สุมรัมย์
040255 นางสาวนันทนัท  อยู่โต
040256 นางสาวจิราภา  รัตพันธ์
040257 นางสาวสะเราะ  นิยมเดชา
040258 นายวรรณชัย  ศรีหมอก
040259 นางสาวนันท์หทัย  ดีแสน
040260 นางสาวสุมิตตรา  สวนปรารมณ์
040261 นางสาวกรกช  บาเหมบูงา
040262 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณิการ์  เสือแสง
040263 นางสาวปัณฑ์ชนิตา  จิรวรรณพันธ์ุ
040264 นางสาวปิยะพร  ตุ้มทอง
040265 นางสาวชนาพร  ศรีทอง
040266 นางสาวฟาตีฮะห์  ยานยา
040267 นางสาวรัตติยากร  แฝงเมืองคุก
040268 นางสาวภัทร์ธิรา  จันทราเรืองฤทธ์ิ
040269 นางสาวธ ญลักษณ์  ช่างคิด
040270 นางสาวอภิชญา  สุวรรณนิตย์
040271 นางสาวอัยรีย๊ะ  มัสอูดสาเล็ม
040272 นางสาวตูแวฮารีซะห์  นิมะ
040273 นางสาวอาซียะห์  ยะโกะ
040274 นางสาวใบเงิน  บุตราช
040275 นางสาววรรณวิสา  หะยีสาเมาะ
040276 นางสาวแพรพรรณ  เพ็ชรภิรมย์
040277 นางสาวณัฐฐินี  หล าอ่วม
040278 นางสาวภัสวิภาพรรณ  แผงดี
040279 นายกมเลศ  ทองดีเลิศ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
040280 นางสาวสุวนันท์  กุลสะโมรินทร์
040281 นางสาวธันยพร  ดวงฉวี
040282 นางสาวสุรัชณา  ปิยะวรสกุล
040283 นางสาวกุลนันทน์  อัตตะนันทน์
040284 นางสาวปรางทิพย์  จันทร์ศรี
040285 นางสาวชนม์รวี  มีแสงเพชร
040286 นางสาวอุบล  วิระคุณ
040287 นางสาวชมพูนุท  แก้วจุลกาญจน์
040288 นายภัทรพงษ์  งามกิจปราโมทย์
040289 นางสาวสุนทรีย์  ใหม่แก้ว
040290 นางสาวณีรนุช  นุ่นช่วย
040291 นายปโยฑิต  กุลประยงค์
040292 นางสาววีนัส  ปัทมาศ
040293 นางสาวกัณณิกา  คงขาว
040294 นางสาวพิริยา  กระต่ายทอง
040295 นางสาววิชุลดา  จันทร์ชม
040296 นางสาวสุธิตา  ประดับ
040297 นางสาวสุดารัตน์  ธนาวิวัฒน์ชัยกุล
040298 นายธนวัฒน์  เพ็งแจ่ม
040299 นางสาวเจติยา  เสียงหล่อ
040300 นางสาวมัลลิกา  วุฒิพงค์
040301 นางสาวธนภรณ์  ศรีภูธร
040302 นางสาววิภาลักษณ์  สุวรรณไตร

ต ำแหน่งท่ี 5  ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ด้ำนชีววิทยำ)

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
050001 นางสาวกมลทิพย์  พุ่มไม้
050002 นางสาวพรนัชชา  สะชาโต
050003 นางสาวยุติปรัชญ์  เจริญรัตนวรโชติ
050004 นางสาวสุภัสสร  ทองนุช
050005 นางสาววิภาวี  ธัญญเจริญ
050006 นางสาวรจเรศ  สดคมข า
050007 นางสาวพิสมัย  บุญแก่น
050008 นางสาวร่ืนฤดี  อินยอด
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
050009 นางสาวนิธิภรณ์  ยอดเเก้ว
050010 นางสาวอภันตรี  วัชรางกูร
050011 นายวิษณุ  เกตุรู้
050012 นางสาวชุติกาญจน์  จันทพันธ์
050013 นายชนินทร์  พรหมอุ่น
050014 นางสาววัชราภรณ์  อ่วมทร
050015 นางสาวสวรส  ป่ินทอง
050016 นางสาวพรนิภา  ก้านบัวไชย
050017 นางสาวตรีสรา  เลิศวาทศิลป์
050018 นางสาววิสิฏฐา  อารีรักษ์
050019 นางสาววรรณิศา  ทองมี
050020 นางสาวฐิติรัษฎากร  ใจทน
050021 นายณัฐกิตต์ิ  มาฟู
050022 นางสาวขนิษฐา  พวงระย้า
050023 นางสาวพัชริดา  หนูวงศ์
050024 นางสาวยิหวา  พินิจการ
050025 นางสาวนาถระภี  เย้ือนหนูวงศ์
050026 นางสาวมยุรา  สังเพ็ชร
050027 นายอภิสิทธ์ิ  สุขนุ้ย
050028 นางสาวนฤมล  เวชการ
050029 นางสาวธันย์ชนก  พรเชนศวรพงศ์
050030 นางสาวชญาณี  หม่ันทอน
050031 นางสาวสวรส  ผลอาจ
050032 นางสาวจิตรา  โงนเงิน
050033 นางสาวเกศกนก  ขจรศิลป์
050034 นางสาวศศิธร  ลาค า
050035 นางสาวชนัตตา  ยุวบุตร
050036 นางสาวธัญญาพร  ค้ าชู
050037 นายวรุฒ  สายอุบล
050038 นางสาวพรภสร  ขุนด่าน
050039 นายกนกพล  มงคล
050040 นางสาวเชิญขวัญ  ต้ังธงทองกุล
050041 นางสาวชุติมา  มุกสุวรรณ
050042 นางสาวกชกร  โพธ์ิสุวรรณ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
050043 นางสาวปัณณธร  บุญเกิด
050044 นางสาวพัชริดา  ภูปัง
050045 นางสาวกนกพร  ภูสีนวน
050046 นางสาวศุภวรรณ  พันธศรี
050047 นางสาวขวัญศิริ  ชัยวงค์
050048 นางสาวศศิมา  ภูมิภาค
050049 นางสาววสุนันท์  ธนานุรักษ์กุล
050050 นางสาวกนกพร  บุญชู
050051 นางสาววรัญญา  ทองสอน
050052 นางสาวรมย์ชลี  ชูตระกูล
050053 นายชินวัฒน์  ชูโชนาค
050054 นางสาววราพร  ขันเงิน
050055 นางสาวรัศมี  คะมุง
050056 นางสาวศิรภัสสร  พรหมประเสริฐ
050057 นางสาวบุปผา  วงษ์ยศ
050058 นางสาวนารถลดา  หลงสมบุญ
050059 นางสาวอาภา  ศรีศิริงาม
050060 นายวัชระ  ดุลยาสิทธิพร
050061 นายอนุพงศ์  ขันทองหล่อ
050062 นางสาวจินดา  โพนะทา
050063 นางสาวพุธิตา  สอนภูงา
050064 นายนัฏฐพล  สุรโชติมงคล
050065 นางสาวศิริลักษ์  บุญค้ า
050066 นายธวัชชัย  มะริศ
050067 นางสาวสุนิตรา  หาญสมบัติ
050068 นางสาวสุวิมล  ผ่องภักดี
050069 นางสาวสุวิมล  วังหิน
050070 นายเชฏฐ์  ชุ่มวิจิตร
050071 นางสาวชัญญ์ธนันท์  ทองแดง
050072 นางสาวฑิตยา  ชมภูศรี
050073 นางสาวปริตา  ธรรมนิภา
050074 นางสาวธัญญกาญจน์  ผดุงกมล
050075 นางสาวกุลธิดา  ไวยวุธ
050076 นายวุฒิไกร  ค่ าคูณ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
050077 นางสาวสุธิดา  เฉลยสังข์
050078 นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รัตน์
050079 นางสาวนุชธิดา  พวงพันธ์
050080 นางสาวโยธกา  รัตนวงค์
050081 นางสาวถิรวดี  จันทะรัง
050082 นางสาวศิริลักษณ์  แย้มแสง
050083 นางสาวนริศรา  ปัดทุมแวง
050084 นางสาวเพชรลดา  เพชรทูล
050085 นางสาวสุชัญญา  บาลจูม
050086 นางสาวอทิติยา  บุญทอง
050087 นายธนาธิป  มาม่ัง
050088 นายวรรณพงษ์  ทองเปราะ
050089 นางสาวศุภิสรา  ชูชาวนา
050090 นางสาวศศิธร  เชียงภูกอ
050091 นายณัฐวุฒิ  พ่ึงหล้า
050092 นางสาวธันย์ชนก  เรืองจ านงค์ศิลป์
050093 นางสาวกิติยา  พุกยม
050094 นายคมสันต์  วันแอเลาะห์
050095 นางสาวภัทราพร  คงนุรักษ์
050096 นางสาวกัญญาภัค  โพธ์ิไทรย์
050097 นางสาวณัทปภา  พิกุลแก้ว
050098 นางสาวพิมภรณ์  ป้ันทิม
050099 นางสาวอรนาฎ  ซุ้นส้ัน
050100 นายภาสย์  จันทราภานนท์
050101 นางสาวนภารัตน์  ศรีค าเวียง
050102 นางสาวจริยา  ยามูยีมะ
050103 นางสาวโชติมณี  บ ารุง
050104 นางสาวศุลีมาศ  พรหมดวง
050105 นางสาวสุภาพร  เพ็งเล๊าะ
050106 นางสาวนิศานาถ  สงสังข์
050107 นายจีรวัฒน์  บุญใหญ่
050108 นางสาวชฎาพร  วุ่นจันทร์
050109 นางสาวสุชาดา  อเนกรุ่งสิน
050110 นางสาวดวงหทัย  แสงน้อย
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
050111 นางสาวกนกพิชญ์  หล้าประเสริฐ
050112 นางสาวนภาพร  ภักดีบุรี
050113 นางสาวอรอนงค์  หนังสือ
050114 นางสาวกานต์ชนิต  สุทธินนท์
050115 นายภัทธวุฒิ  ชมชิดเจริญสุข
050116 นางสาวจันทัปปภา  มูลกัญญา
050117 นายปิยวัฒน์  แซ่โง้ว
050118 นางสาวจตุรพร  ศรีเพ็ชร
050119 นางสาวจินดารัตน์  คูหาทอง
050120 นางสาวรัตนาภรณ์  ทานอุทิศ
050121 นายเศรษฐพงศ์  ต้นน้อย
050122 นางสาวธนัชพร  โศภาวชิรากร
050123 นางสาวธัญดา  ธนดลชลหิรัญ
050124 นางสาวธัญญพรรษ  วงศ์อนันต์
050125 นางสาวชลิดา  ช่างเจรจา
050126 นางสาววารีรัตน์  กาญจนานุช
050127 ว่าท่ีร้อยตรี หญิงตะวัน  มาดวง
050128 นางสาวสิริณัฏฐ์  วันแก้ว
050129 นางสาวนันทวัน  มีช านาญ
050130 นางสาวอชิตา  เอมโอษฐ
050131 นางสาวเพ็ญเพชร  พุ่มพวง
050132 นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทร์จริง
050133 นางสาวอภทิพย์  สุขใส
050134 นางสาวปิยะวรรณ  โสสุด
050135 นางสาวธนิยา  สุวรรณมาลัย
050136 นางสาวกุลนันทน์  รุ่งนาไร่

ต ำแหน่งท่ี 6  นักฟิสิกส์รังสี
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

060001 นายสุรพงษ์  บุญเล้ียง
060002 นายกฤษณะ  ทิศทะษะ
060003 นางสาวพงษ์ลดา  บุญเกิด
060004 นางสาวปวีณา  หาญบุญศรี
060005 นางสาวมณีนุช  เหมลา
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
060006 นางสาวมาลิน  อยู่สบาย
060007 นายพิสิทธ์ิ  แซ่ว่าง
060008 นายพิศิษฎ์  สุวรรณ์ดวง
060009 นางสาวปานกนก  เพ็งแจ่ม
060010 นางสาวกฤศกรณัฎฐ์  ภมรกูล
060011 นายอดิศักด์ิ  ปราบแทน
060012 นางสาวปิยรัตน์  กตัญชลีกูล
060013 นางสาวณัฐธยาน์  วงษ์นู
060014 นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นู
060015 นางสาวธัญญลักษณ์  ชิดโคกกรวด
060016 นางสาวสุลัดดา  สีแนน
060017 นางสาวสุดารัตน์  เกล้ียงกลม
060018 นางสาวกานดาวดี  ลาทน
060019 นางสาวมนต์นภา  คงจริง
060020 นางสาวปรัชญากานต์  โหมเพ็ง
060021 นางสาวสุพรรณษา  ค านึงเชิดชูชัย
060022 นางสาวก่ิงแก้ว  บุญสม
060023 นางสาวณัฐกมล  วุฒิกานนท์
060024 นางสาวเมริษา  ศรีบัวทอง
060025 ว่าท่ีร้อยตรีกฤติวิทย์  เทพรักษา
060026 นางสาวภัททิรา  สมัครพงศ์
060027 นางสาวอภิสรา  โคมเดือน
060028 นางสาวสิรินาถ  ขุททกพันธ์ุ
060029 นางสาวนพรัตน์  ศรีฉ่ า
060030 นางสาวกัลยรัตน์  วิชา
060031 นางสาวอภิญญา  โยธี
060032 นายรัฐพงษ์  จันทร์ปัญญา
060033 นางสาวเอมอร  รุ่งบรรณาพันธ์
060034 นายยุทธพร  เล่ียมแก้ว
060035 นางสาวธนิษฐา  มีปัญญา
060036 นางสาวธัญลักษณ์  สมณะ
060037 นางสาวศุภลักษ์  สระน้อย
060038 นางสาวกนกวรรณ  ศรีบุญเรือง
060039 นายฐนวรรษ  นาภีร์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
060040 นางสาวเกตุวดี  ก่ิงเกตุ
060041 นางสาวอภิชญา  จงชาญสิทโธ
060042 นางสาวพรสุดา  สุระมาศ
060043 นายศุภกฤต  กีรติกาญจนวงศ์
060044 นางสาวพิมานมาศ  ด้วงเพ็งรักษ์
060045 นางสาวอรณี  พลสงค์
060046 นางสาวสุชานันท์  นุตวงษ์
060047 นางสาวสุชานาถ  นุตวงษ์
060048 นายรวิสุต  ปัญญา
060049 นายภัทรศักด์ิ  ไสยาสน์
060050 นางสาววรรณศิกา  พูลสวัสด์ิ
060051 นายกษิศ์เดช  จินดาพันธ์
060052 นางสาวนิชาภัทร  รักเพ่ือน
060053 นางสาวจรัสรัชญ์  กิติเจริญนันท์ 
060054 นางสาวอริศรา  กองสัมฤทธ์ิ
060055 นางสาวกัญญารัตน์  ศรีนาค
060056 นายธนวัฒน์  นามโสวรรณ
060057 นายปภาณ  เสฏฐรังสี
060058 นางสาวนูรฮัยดา  อารีย์สมาน
060059 นายนิพล  ทรายวงศ์
060060 นางสาวณัฐพร  ใหญ่นอก
060061 นางสาวสุธาทิพย์  ช้างเพชร
060062 นางสาวณัฐพร  ทองดี
060063 นางสาวปิยะนุช  มีแก้ว
060064 นางสาวยุวดี  หีดจันทร์
060065 นางสาวศิริพร  พรมมาเดช
060066 นางสาวอันธิกา  ช่วยบ ารุง
060067 นายสมศักด์ิ  เส้งนุ้ย
060068 นางสาวตรีสุคนธ์  ค าหนัก
060069 นางสาวศุภนิดา  ภูสนิท
060070 นายไฟซอล  มะลาเฮง
060071 นางสาวพีรนา  วรพุฒ
060072 นางสาวสุนิษา  พลทิพย์
060073 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนวพรรณ์  นวลอินทร์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
060074 นายอิสมาแอล  สาฮะ
060075 นางสาวสุรายา  ลาเต๊ะ
060076 นางสาวณัฐนรี  ยอดแก้ว
060077 นางสาวจิตรา  เลิศวิโรจน์ถาวร
060078 นางสาววิภาดา  ทองล่ิมสุด
060079 นายจิรวัฒน์  บุตรโสม
060080 นายธีระวุฒิ  แต่งสวน
060081 นางสาวอัสมา  ยีดิง
060082 นางสาวนภา  ค าเพ็ชรดี
060083 นายณรงค์กรณ์  ลาแก้ว
060084 นายภูมิภักด์ิ  อังคสัญญลักษณ์
060085 นางสาวณัฐธิดา  สุขใส
060086 นางสาวพัชราภา  ขาวราศรี
060087 นายจิรายุทธ  ภู่เมือง
060088 นายณัฐวุฒิ  พรมแสงใส
060089 นางสาวอินทร์รักษา  ศรีตระเวน
060090 นางสาวดารารัตน์  ภูโคกค้อย
060091 นางสาววรรณวิภา  ประกอบมี

ต ำแหน่งท่ี 7  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

070001 นายพงศธร  เงินแจ่ม
070002 นายณัฐภัทร  โพธ์ิวิจิตร
070003 นายจารุวัตร  ล่ิมต่อ
070004 นายวัชระ  แสนมาโนช
070005 นายบรรพฎ  ขุนศรี
070006 นายวรท  วุฒิศาสน์โสภณ
070007 นายพงศ์เทพ  ชินมงคล
070008 นายชุติพนธ์  ยาจาติ
070009 นางสาวมัลลิกา  คุณนิธิโภคา
070010 นายยุว้า  แซ่ว่าง
070011 นายธนาธิปย์  เจือแสง
070012 นายอนวัช  แก่นทอง
070013 นางสาวภัณฑิรา  ปานวงษ์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
070014 นายนัฐกานต์  เคหาวิตร
070015 นายพรเทพ  จันทร์ท่า
070016 นายนนทวัฒน์  นาควังไทร
070017 นายณัฐชนน  แก้วกัลยา
070018 นางสาวณัฐกมล  นุ่มมีชัย
070019 นายณัฐวุฒิ  แย้มเกษร
070020 นางสาวพนิดา  ส าราญจิตร์
070021 นายธนชาติ  พรสวัสด์ิชัย
070022 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์ค า
070023 นายอลงกรณ์  ธรรมเสน
070024 นายสุทิวัส  กฤตยาวัฒนกุล
070025 นางสาวธีนิดา  ขุนโขลน
070026 นายกิตติศักด์ิ  ละวู่
070027 นายกิตติศักด์ิ  บัวหอม
070028 นายนริศ  ชลังสุทธ์ิ
070029 นายศุภณัฐ  แก้วสุข
070030 นายไพศาล  หลังปูเต๊ะ
070031 นายชาญศักด์ิ  ปานะโปย
070032 นายปุณย์นิรัช  กิจพ่วงสุวรรณ
070033 นางสาวทัชชภร  พุทธพงษ์
070034 นางสาววัลลภา  น้าเจริญ
070035 นายณัฐดนัย  พรมวัง
070036 นายปวริศร์  เชิดผล
070037 นางอามีรีย์  ภาลวัน
070038 นางสาวอังคนา  เงินถาวร
070039 นางสาวกมลธิดา  มะลิต้น
070040 นายปกรณ์วิทย์  ชะนัมพร
070041 นางสาวปภาวรินทร์  มาทน
070042 นางสาวภัทรภร  น้อยประภา
070043 นายอุกฤษฏ์  เอกา
070044 นายนิติพัฒน์  โภคปัญจาภรณ์
070045 นายธนกร  สงค์แก้ว
070046 นางสาวนาฏระวี  สามารถ
070047 นางสาวปิยะธิดา  พรพาอภิรมย์
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
070048 นายชานนท์  กลับวงศ์
070049 นายธนวัฒน์  แสงอรุณ
070050 นางสาวนิภาพร  แก้วกลัด
070051 นายธณภัทร  อภิวงค์งาม
070052 นายจักรกฤษ  ไล
070053 นายรามณ์  พันธ์พระ
070054 นายยุรพันธ์  ประพิมพ์พันธ์
070055 นายพชร  พิลานนท์
070056 นายธนกฤต  ตัณฑวณิช
070057 นางสาวศุภาพิชญ์  แคหอม
070058 นายนายศุภกร  เมธาภัทรกุล
070059 นางสาวธีร์จุฑา  นาคชลธี
070060 นางสาวนันทิกานต์  แจบไธสง
070061 นายอดิศักด์ิ  แก้วสุกแท้
070062 นางสาวกมลวรรณ  แก้ววิรัตน์
070063 นางสาวรุ่งทิพย์  ธงภูเขียว
070064 นางสาวนันทกานต์  ค านวนวัย
070065 นางสาวศิริกัลยา  พลรักษ์
070066 นางสาวภัคจิรา  พูลสมบัติ
070067 นายสุรชัย  นามโยธา
070068 นางสาวจิตติมา  ลอยสงวน
070069 นางสาววรวรรณ  เฉียวกุล

ต ำแหน่งท่ี 8  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

080001 นายภานุพล  พูลพัฒน์
080002 นายพิศุทธ์ิ  ไชยสุทธ์ิ
080003 นางสาวชนิดาภา  นวลขาว
080004 นางสาวทัศนีย์  มีมอญ
080005 นายณรงค์ฤทธ์ิ  อินทะ
080006 นายจิระยุทธ์ิ  ร่วมสุข
080007 นางสาวนูรียา  บินยูโซะ
080008 นางสาวพิมพ์กมล  เทียมปาน
080009 นางสาวภัคญาดา  ข าขาว
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
080010 นางสาวระเบียบ  พินิชรัมย์
080011 นางสาวประภาพร  พรพระสงค์
080012 นางสาวปาณริศา  ปานเขียน
080013 นางสาวนฤมล  มาเนตร์
080014 นายสัจจา  ทักษิณ
080015 นางสาวทิพย์สุดา  อภิรักษ์สันติ
080016 นางสาวธนาภา  เทวัญรักษ์
080017 นางสาวชุติกาญจน์  เต็มกันทา
080018 นางสาวณัฐชนน  ศรีบุญมา
080019 นางสาวสารีนา  ยีเร็ง
080020 นางสาวหน่ึงฤทัย  หมอสัมฤทธ์ิ
080021 นายชัยภัทร  กุลวัชรี
080022 นางสาวสิตานัน  วรรณเลิศ
080023 นายสมศักด์ิ  ศรีทิม
080024 นางสาวศิริรักษ์  ทองสกุล
080025 นายกฤษณะ  มีแสง
080026 นางสาววิลาวัณย์  พรมแว่น
080027 นางสาวกัลชรส  จงรักษ์
080028 นางสาววิภาดา  ปองไป
080029 นายภัทร์ภูมิ  สุภาษิต
080030 นางสาวนภัสสร  แก้วซัง
080031 นางสาวสวรรยา  หยงสตาร์
080032 นางสาวปฏิญญา  คงแสน
080033 นางสาวจุฑามาศ  ฮีมซัน
080034 นายเตวิช  พินธุกนก
080035 นางสาววิไลพร  ก่ิงพวง
080036 นางสาวสาลิณี  จันทบุรี
080037 นางสาววนิดา  วงษ์เป่ียม
080038 นางสาวณิชมน  เชาว์วัลแล่น
080039 นางสาววรรณวิษา  พรมบุตร
080040 นายเกรียงศักด์ิ  ใจภักดี
080041 นายณภัทร์  รัตนถาวร
080042 นางสาวปรัชญา  คุณสุทธ์ิ
080043 นางสาวรัตติกาล  ค าเหลือง
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
080044 นางสาวนารีรัตน์  ตันจ่าง
080045 นางสาวศศิดา  พงศาวลี
080046 นางสาวณิชกานต์  สุวรรณจันทร์
080047 นางสาวนาถฤดี  ศิรินาม
080048 นางสาวสุภาภรณ์  สมบาล
080049 นายเทอดพงษ์  ชโลธร
080050 นายสิรวิชญ์  เจือจันทนศักด์ิ
080051 นายวรเมธ  ปัตลา
080052 นางสาวอัญชลี  พ่วงศรีรักษา
080053 นางสาววิริยาภรณ์  บุญมาก
080054 นายอลงกรณ์  เกษตรทรัพย์สิน
080055 นางสาวอรญา  วิมังสุข
080056 นางสาวพชรวลี  ใจหาญ
080057 นางสาวภัทชรีน่า  จ าเริญลาภ
080058 นางสาวภูริชญา  ปลอดปล้อง
080059 นายวีระพงษ์  ทองพะวา
080060 นางสาวอันนา  แสนใจ
080061 นายกิษศ์พัณชัย  ภูรินท์พานิชย์
080062 นายเชาวนนท์  เกตุแก้ว
080063 นายกอบชัย  จันทร์ผง
080064 นางสาวณัฐยกัญ  ทองยศ
080065 นางสาวณัฏฐณิชา  ลิมปะพันธ์ุ
080066 นางสาวประกายรัตน์  จันทรศร
080067 นายกฤษฎา  เฮ้ารัง
080068 นายสุกฤษฏ์ิ  พูลเพียร
080069 นางสาวสุมิตรา  สุทธิชาติ
080070 นางสาวลออรัตน์  จันทสาร
080071 นายอภิรมย์  บุญมี
080072 นางสาวสิริรัตน์  แรงคง
080073 นายกมลชัย  สุวรรณรงค์
080074 นายณัฐชาต  กะถิน
080075 นางสาวเกวลิน  รัตนธนนนท์
080076 นายจิรพัฒน์  เตชะเสน
080077 นางสาววรรณณิดา  เอ้ือกิจ
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080078 นายวิรัช  ปานชู
080079 นางสาวสุภาวิตา  ใคร่กระโทก
080080 นางสาวกัลยา  จันแดง
080081 นางสาวกมลวรรณ  ตรีชุม
080082 นายมนูญ  กุนรา
080083 นางสาววิลาวัลย์  ทองสิพพัญญู
080084 นายธนศักด์ิ  พันธ์โชติ
080085 นางสิริพรรณ  ไล
080086 นางสาวจุฑาทิพย์  เสตะพยัคฆ์
080087 นางสาวสิริญากร  ทองกร
080088 นายวสันต์  แก้วทอง
080089 นางสาวนริสร  ขันธนิยม
080090 นางสาวดวงสมร  ศิริวัฒนาศิลป์
080091 นางสาวพัชรินทร์  ทองเช้ือ
080092 นางสาวปภาพรรณ  ภาคถิน
080093 นางสาววรินทร  ศรีแสงแก้ว
080094 นางสาวศิริขวัญ  ชินสิทธ์ิ
080095 นางสาววริศรา  รอดสว่าง
080096 นางสาววรารัตน์  แก้วจันทร์เหลา
080097 นางสาวชนิสรา  กระแสร์ฉัตร์
080098 นางสาวฐาปนี  นาคกุล
080099 นางสาวสุกัญญา  ส้าป้อ
080100 นายทศพล  สีโคตร
080101 ว่าท่ี ร.ต.หญิงอังค์วรา  วุฒิวงศ์เสรี
080102 นายวิทยา  พลวงศ์
080103 นายยุทธนา  วังตระกูล
080104 นางสาวพรพิศ  ธรรมเจริญ
080105 นางสาวสโรชา  ภักดีศรี
080106 นายเอกดนัย  ศิวะย่ิงสุวรรณ
080107 นางสาวสุกานดา  ดวงค า
080108 นางสาวกุลธิดา  ด่านตระกูล
080109 นางสาวศษิตา  มารอด
080110 นางสาวอภิญญา  สังขกุล
080111 นางสาวรอฮานี  แวสามะ
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080112 นายพรชัย  ศรีค ามี
080113 นายธีรัตม์  ชิราอิชิ
080114 นายนิติ  ศรีจันทร์
080115 นางสาวศิริกานต์  บุญเทพ
080116 นางสาวธิดารัตน์  บริบูรณ์
080117 นางสาวบุรัสกร  อรชร
080118 นางสาวอมรรัตน์  แก้วสุวรรณ
080119 นางสาวสุภัชญา  พิกุลเทศ
080120 นางสาวนรมน  เรือนเหล็ก
080121 นายชลธิศ  ปุนนิลุบล
080122 นายชัยวัฒน์  คอเหล่ียม
080123 นางสาวสิรภัทร  สถิรนันท์
080124 นางสาวเสาวลักษณ์  สดช่ืน
080125 นางสาวปริชาติ  สายสินธ์ุ
080126 นางสาวขรินทร์ทิพย์  ชิณวงศ์
080127 นางสาวสุวิมล  สงวน
080128 นางสาวธัญลักษณ์  รัตนจันท
080129 นางสาวพรพรรณ  โลหะรัตน

ต ำแหน่งท่ี 9  นักทรัพยำกรบุคคล
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

090001 นางสาวชุติมา  กาญจนังกูร
090002 นายธนากร  ลรรพรัตน์
090003 นางสาวณัชชา  ค าสังวาลย์
090004 นางสาวกัญญาภัค  ล้วนงาม
090005 นายพงศ์พัทธ์  ขุนบุรี
090006 นางกมลทิพย์  พุ่มพวง
090007 นายลิขิต  คงสุข
090008 นายเพลิง  นาอุดม
090009 นายวันชัย  ดีศรี
090010 นางสาวมณี  พวงจันทร์
090011 นายวิทวัส  เกตศรัทธา
090012 นางขวัญเรือน  พันธ์นุรัตน์
090013 นางสาวมาริสา  แสนลัง
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090014 นางสาวชุติรัตน์  ศิริ
090015 นางสาวไอริณณ์  สนิท
090016 นายนันทวัฒน์  ใจยาบุตร
090017 นางสาวปิยะกานต์  หม่องรอบ
090018 นายธนโชติ  เช่ียวภาษา
090019 นางสาวนฤภร  ศรีเจริญ
090020 ส.ต.ท.หญิงศศิธร  สงเดช
090021 นางสาวศุภนุช  ทรัพย์สอน
090022 นางสาวเจนจิรา  ย่าล่า
090023 นายอริย์ธัช  บุญประเสริฐ
090024 นายสิทธิศักด์ิ  แก้วก่ิง
090025 นางสาวสุจิรา  ซ่วนสี
090026 นายภัทรพงษ์  ทิเก่ง
090027 นางสาวพิจิตรา  เนียมเปรม
090028 นางสาวนันทภรณ์  นุ่มเจริญ
090029 นางสาวณัฐรินีย์  ไชยมี
090030 นางสาวสุมลฑา  ร่มเย็น
090031 นายพร้อมพงษ์  งามสอาด
090032 นางสาวพิมพ์พิไล  แก้วรุ่ง
090033 นางสาวอาทิตยา  แก้วแดง
090034 นายกชกร  ร่มร่ืน
090035 นางสาวธัญลักษณ์  เกิดลาภ
090036 นางสาวกวินรัตน์  ท้วมเทศ
090037 นางสาวธณกร  เก้ือหนุน
090038 นางสาวจิตตราภรณ์  เผ่าเฮ็ง
090039 นางสาวเกียรติทิพา  ศรีวัฒนศิริกุล
090040 นางสาวนูรฮูดา  หมานเส็น
090041 นายประพันธ์  บุญช่วย
090042 นางสาวเพียงลักษณ์  เพียงแก้ว
090043 นางสาวอภิชญา  กาญจนกิจสกุล
090044 นางสาวสุดารัตน์  พ่วงพันธ์ุงาม
090045 นางสาวพัสณิช์ภา  จันทสิงห์
090046 นางสาวทิพย์ประภา  พูลผล
090047 นางสาวมัษณียา  พูนสุข
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090048 นางสาวนริศร  เสนาเจริญ
090049 นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรแสน
090050 นางสาวณัฐพร  สุขสงวน
090051 นางสาวพรสุดา  แป้นจันทร์
090052 นางสาวนันทิยา  อ่ิมมาก
090053 นายอานัส  เลขพันธ์
090054 นางชญานี  วาจ่าง
090055 นางสาวรัตตินันท์  หวังสมบัติเจริญ
090056 นางสาวธัญชนก  ล้ิมสกุล
090057 นายฐิตวันต์  บุญไมตรีสัมพันธ์
090058 นางสาวรุ่งรัตน์  ไพรหนู
090059 นางสาววิยะดา  ทับชู
090060 นางสาวธณัฐฐา  แจ่มจันทร์
090061 นางสาวสิราวัล  สุนันทะ
090062 นายวัชระ  ข าเลิศ
090063 นายคติ  สาธุ
090064 นางสาวญานิกา  อยู่เหย้า
090065 นางสาวเวณิกา  ระโส
090066 นายสิทธา  รัตนวงษ์วิบูลย์
090067 นายปรีชา  นาอุดม
090068 นางสาวฐิติรัตน์  คุ้มวงศ์
090069 นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
090070 นางสาวสุทธาสินี  แสนค า
090071 นายพิชญา  เจริญธรวัฒน์
090072 นายชัยพล  บุญยพิมพะ
090073 นายอัฐพล  พจน์โรจนอ าพันธ์
090074 นายเอกรันดร์  ประมูลสิน
090075 นางสาวจุรีนุช  สุขค าเมือง
090076 นางสาวเสาวนีย์  สาเม๊าะ
090077 นายเอกรัฐ  พูลประเสริฐ
090078 นายวิทวัฒน์  สนธิพันธ์
090079 นางสาวพรรษชล  วีระพันธ์
090080 นางสาวนุจรีนารถ  บุบผาชาติ
090081 นางสาวชมพูนุท  สุโภภาค
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090082 นางสาวนัฐพร  หนูผกา
090083 นางสาวปุณณ์ณิษา  จันต๊ะวงค์
090084 นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
090085 นายศรศักด์ิ  สิทธิศร
090086 นางสาวชมภูนุช  โกมล
090087 นางสาวเปรมใจ  หวานมาก
090088 นางสาววรกานต์  ศิริโสภา
090089 นางสาวสุพัชสรณ์  จ้อยเจริญ
090090 นางสาวโสพิชชา  เสถียรคมสรไกร
090091 นางสาวเบญจวรรณ  พานโฮม

ต ำแหน่งท่ี 10  นักวิชำกำรพัสดุ
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

100001 นางสาวกมลวรรณ  วาลุกาสุวรรณ
100002 นายภัทรกร  เติมลาภ
100003 นางวรัญญา  บางกูล
100004 นางสาวศานันทิญา  ปัญญาดี
100005 นางสาววนัชพร  วันทาพรม
100006 นางสาวธัญลักษณ์  แก้วคง
100007 นายปกรณ์  ก๋องป๊ก
100008 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมณทนา  คงศรี
100009 นางสาวขนิษฐา  อินจันทร์
100010 นางสาวกิตติยา  พิลากรณ์
100011 นางสาววันวิสาข์  ขัมภรัตน์
100012 นายณัฐพงศ์  ช านาญกิจ
100013 นางสาวพัชรินทร์  จินกระวี
100014 นางสาวดลยา  ใหม่ตัน
100015 นางสาวมนาณัฐ  เพ็ชรมงคล
100016 นางสาวทัศมาภรณ์  สโมสร
100017 นางธสชา  นิตศิริ
100018 นางสาวธนาภรณ์  วงษ์ทองค า
100019 นายนพรัตน์  แสนตรา
100020 นางสาวจันทิมา  ทิศพรม
100021 นางสาวขวัญฤดี  ศรีเทพ
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100022 นางสาวเตือนใจ  วรโชติ
100023 นางสาวศิริรัตน์  คงม่ัน
100024 นางสาวปุณฑริกา  นาโค
100025 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  โยมยอด
100026 นางสาวพรทิพย์  สุขประสงค์
100027 นางสาวธีรดา  แก้วพรหม
100028 นางสาวจามจุรี  สีระวัต
100029 นางสาวบาจารีย์  เกิดแก้ว
100030 นายพยุงศักด์ิ  ตากกระโทก
100031 นางสาวสุกัญญา  เม่งบุตร
100032 นายอาทิตย์  หมู่บ้านม่วง
100033 นางสาวสุภาลักษณ์  จันทร
100034 นางสาววันกุมภา  เชาวลิตรธ ารง
100035 นางสาวจุฑาทิพย์  ลือดารา
100036 นางสาวกฤติญาภรณ์  ยอดบุรี
100037 นายพิรุณ  มาลัย
100038 นางสาวพรญาณี  ดาษพืชน์
100039 นายอธิวัฒน์  แก้วด า
100040 นายเอกภพ  เอกสมทราเมษฐ์
100041 นางสาวอังคณา  รักษาผล
100042 นางสาวสุทธาสินี  จ านงค์เวช
100043 นางสาววรวีย์  ปะทัง
100044 นายธนาคม  บัญญัติ
100045 นายอ านาจ  บุญทะโกสุม
100046 นางสาวเบญญาทิพย์  สกุลเสรีวัฒนา
100047 นางสาวนพรัตน์  พ่ัวเหล็ก
100048 นางสาวธีมาพร  พรมนุช
100049 นางสาวพิชชาภรณ์  บุดดาวัน
100050 นางสาวธนารีย์  ลาภวงศ์อนันต์
100051 นางสาวพรรณี  โพธ์ิตาด
100052 นางสาวกนเกศ  จินะใจหาญ
100053 นางสาวอัญวรา  กุลวรสุนทร
100054 นายพีรพัฒน์  ศรัทธา
100055 นายสืบศักด์ิ  จินดาวัต
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100056 นางสาวทิพวรรณ  ฟักเงิน
100057 นางสาวหทัยกาญจน์  มีสุขสบาย
100058 นางสาวพรเพ็ญ  เวชราภรณ์
100059 นางสาววันวิสาข์  กงวงษ์
100060 นายอภินันท์  อยู่สิน
100061 นางสาวพัณณิตา  ย่ิงกระจ่าง
100062 นายจักรกฤษ  อาทิตย์เท่ียง
100063 นายพิชญุตย์  ศรีทาโส
100064 นางสาวภารดี  ศรีเมือง
100065 นางสาวศรีประภา  ศรีส าราญ
100066 นางสาวปัทมา  ไววิทย์กรรม
100067 นายอานันท์  แก้วกาญจน์
100068 นายปริญญา  แก้วจุรัตน์
100069 นางสาวพรสวรรค์  เรืองไทย
100070 นางสาววัชราภรณ์  ภู่เขียว
100071 นายสาโรจน์  บุญคุ้ม
100072 นางสาวกนกพร  แสงแก้วนพเก้า
100073 นางสาวศุภรัตน์  ลบยุทธ
100074 นายธีรพงศ์  ภูมิโมไนย
100075 นายสหรัฐ  เมืองจันทร์
100076 นางสาวณัฐวรรณ  สร้อยทอง
100077 นางสาวน้ าฝน  สุขสันต์รุ่งเรือง
100078 นางสาวอัญจุลี  ปราบปัญจะ
100079 นางสาวสุนีย์  พะระนะพันธ์
100080 นางสาวจิดาภา  คชมณี
100081 นางสาวศิรภัสสร  จันทคะมุด
100082 นางสาวเพชรน้ าหน่ึง  โลศิริ
100083 นางสาวปรมา  คุ้มก าเหนิด
100084 นางสาวชุลี  จันทรโอทาน
100085 นางสาวอรอนงค์  โตจันทร์
100086 นางสาวศศิพร  นิลปักษา
100087 นางสาวภัทราภา  พวงสุวรรณ์
100088 นางสาวเกศรินทร์  ขานวน
100089 นางสาวดลพร  พูนบ าเพ็ญ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
100090 นางสาวยุวดี  แสนสีมนต์
100091 นางอภิญญา  วิสุทธิรังสี
100092 นางสาวณัฐฌา  ปลูกปัญญาดี
100093 นางสาวธนัญญา  ว่องการไถ
100094 ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณา  หามาลา
100095 นางสาวกวินทรา  สุขเกษม
100096 นางสาววรรณภา  ทองอ่อน
100097 นายเอกชาติ  เข่ือนเพชร
100098 นายกิติพันธ์  ยะลือชา
100099 นางสาวนันทิยา  รอดยัง
100100 นางสาวสุนิสา  มาตรนอก
100101 นางสาวฉัตรนภา  กาฬหว้า
100102 นางสาวประภัสสร  ฟ่ันเพียร
100103 นายอานนท์  ไพรินทร์
100104 นางสาวสาวิตรี  เมฆสุวรรณ
100105 นางสาวชุติมา  สุทินศรี
100106 นางสาวศรัณย์ญา  ซุยเจริญ
100107 นางฐปชนก  บุญสนอง
100108 นางสาวศิโรรัตน์  ประมวลการ
100109 นางสาวสาธิดา  สุยาติ
100110 นายธีรวัฒน์  สุวรรณหงษ์
100111 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริบุญหลง
100112 นางสาวมัทรียา  ถาวรวงศ์สกุล
100113 นางสาวกัลญาณัฐ  กาโส
100114 นางสาวสุวพิชญ์  ตันไชยฤทธิกุล
100115 นางสาวดวงกมล  เพชรรัตน์
100116 นางสาวเพียงหทัย  วันชัย
100117 นางสาวสุนิสา  แจ่มใส
100118 นางสาวสุนิศา  มานาดี
100119 นางสาวนาตยา  บุญจ าภู
100120 นายอนุสรณ์  ศรประสิทธ์ิ
100121 นายอิทธิรักษ์  ราชรักษ์
100122 นางสาวคัคนางค์  หม่ืนตุ้มไพร
100123 นางสาววนิดา  สายหล้า
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
100124 นายปัณณวิชญ์  พุแค
100125 นางสาวปรีชญา  ระเวง
100126 นางสาวพรชนิตว์  แผ่พร
100127 นางสาวกัญญารัตน์  สีหา
100128 นางสาวนุชชิตา  โคตรวงษา
100129 นางสาวกรกช  พุทธกูล
100130 นางสาวณัฐธยาน์  เม่ียงครองคราม
100131 นางสาวอาริษา  พ่วงลาบุตร
100132 นางสาวเบญจพร  บัวเผ่ือนน้อย
100133 นางสาวนุสบา  บุญภา
100134 นางสาวสุพิชญา  จันทะระ
100135 นายณภัทร  วัฒนประเสริฐ
100136 นายเฉลิมศักด์ิ  คงชุม
100137 นางสาวจันทกานต์  ขาวเกตุ
100138 นางสาวสิริกาญจน์  ทิมเจริญ
100139 นางสาวณฐวรรณ  แสงนภา
100140 นางสาวชไมพร  ชนะศรี
100141 นางสาวกมลชนก  ทองอ้ม
100142 นางสาวกันทิชา  เจริญศรี

ต ำแหน่งท่ี 11  นักวิชำกำรเกษตร
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

110001 นางสาวสมฤทัย  ใจเย็น
110002 นายประพันธ์  ชานนท์
110003 นางสาวธนศิริ  หาญล ายวง
110004 นางสาวเนตรนภา  พ่วงพี
110005 นางสาวกนกกาญจน์  บุญน้อย
110006 นางสาวหทัยภัทร  เกษประทุม
110007 นางสาวอุมาพร  มามาก
110008 นางรัณธยา  วารี
110009 นายวิษณุ  เพชรสุวรรณ
110010 นางสาวมนัสวี  ต่ายไทย
110011 นางสาวอัญชนา  ดลชลา
110012 นางสาวจเรฮัน  เศรษฐขาว
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
110013 นางสาวพนิดา  ยาหยาหมัน
110014 นางสาวนิรอฮานี  ดือราซอ
110015 นางสาวฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะหลี
110016 นางสาวสุรัยยา  มะสาและ
110017 นางสาวพรพิมล  อ่อนศรี
110018 นายจิรายุ  วงศ์ใหญ่
110019 นางสาวฉัตรธิรา  หวังสาและ
110020 นางสาวศรินญา  กาบตุ้ม
110021 นางสาวสมฤดี  โคตรสมบัติ
110022 นางสาววิชุดา  ทองจ าปา
110023 นายหน่ึงนที  ทาอินทร์
110024 นางสาวพาขวัญ  สมฤทธ์ิ
110025 นางสาวปิยะนันท์  อ่ิมสมบูรณ์
110026 นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์คงค า
110027 นายขจรศักด์ิ  แจ้งเป่ียม
110028 นางสาวกมลเนตร  ทนโคจารย์
110029 นางสาวกัญญ์กุลณัช  สุขม่วง
110030 นางสาววิภาวี  มีภูมิรู้
110031 นายสุรศักด์ิ  แก้วค าไสย์
110032 นายพรพิพัฒน์  ปรีเปรม
110033 นางสาวภาราดา  สุวพจน์
110034 นางสาวปิยภรณ์  เกียรติอุบลวงษ์
110035 นางสาวนิลาวัลย์  กาวี
110036 นางสาวอาสือมะห์  กอเน็ง
110037 นางสาวเกศรินทร์  ค าฝอย
110038 นางสาวกนิษฐา  บุญเทพ
110039 นางสาวชุลีภรณ์  จันทร์น้อย
110040 นายปวีณวัช  กุลเรือง
110041 นายนพรุจ  นิยมไทย
110042 นางสาวโสภิต  ศรีจันทึก
110043 นางสาวชลธิชา  ฉิมอ้อย
110044 นายธนาศิลป์  สินศิริ
110045 นางสาวกนกวรรณ  เลขกาญจน์
110046 นางสาวพิมลวรรณ  สิมมาลี
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
110047 นางสาวจุฑามาส  วีระวงศ์
110048 นางสาวนัฐริกา  ดิเรกชัย
110049 นางสาวพัทธนันท์  ขัดสุทะ
110050 นางสาวปิยะมาศ  ฟักโต
110051 นางสาวจุไรรัตน์  หอมจันทร์
110052 นางสาวธัญสุดา  แก้วมณี
110053 นายคาริส  พงศาปาน
110054 นายชัยณรงค์  รัตนโสภณ
110055 นายสหภาพ  ศรีโท
110056 นางสาวณัชชา  โยธาพยัพ
110057 นางสาวศุภรัตน์  เภากล่ิน
110058 นางสาวเจนจิราภรณ์  ธรรมสโร
110059 นางสาวสุชาดา  เอียดเกล้ียง
110060 นางสาวสุดารัตน์  ค าไสย์
110061 นางสาวสุปรียา  สมแสง
110062 นางสาวจุฑามาศ  จะรา
110063 นางสาวสุธาสินี  เพชรบรรจบ
110064 นางสาวศศิวิมล  นาคะสุภา
110065 นางสาวอรอุมา  ทองพรหมดี
110066 นางสาวอรพรรณ  พันธ์ุไพร
110067 นางสาวพัชรวลัย  ดีประชา
110068 นางสาวกุลปรียา  มงคลน า
110069 นางสาวนิศาชล  ปล้ืมชัยภูมิ
110070 นางสาวอรพิชาช์  สุวรรณมัลลีกุล
110071 นางสาวศุภิกา  เทศทวี
110072 นายศาสตร์ศิลป์  ถ่ินชีลอง
110073 นายณัฎฐวรรษ  บุบผา
110074 นางสาวสุพัตรา  สายหล้า
110075 นางสาวไซนับ  อีบุ๊
110076 นางสาวชุติรัตน์  เจริญสุข
110077 นายศิริวัฒน์  บุตรยุทธ
110078 นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์สุภา
110079 นางสาวสกุลเกศ  บุญย่ิง
110080 นางสาวนิอร  แก้ววิจิตร
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
110081 นางสาวรมณณภร  ช่ืนจิตร
110082 นางสาวจริยา  ภูมิโคกรักษ์
110083 นางสาวบูรพา  เดชพลมาตร
110084 นางสาวกัญญาณัฐ  เพียกคะ
110085 นางสาวพรภาดา  เพชรหอม

ต ำแหน่งท่ี 12  บรรณำรักษ์
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

120001 นายจักรี  เปล่ียนแจ่ม
120002 นางสาวภคพร  เขียวสะอาด
120003 นายอิศรา  วงษ์อ่อน
120004 นางสาวญามีรา  อีเเต
120005 นางสาวนิสาชล  แก้วมูลเมือง
120006 นายธีรพัฒน์  เพชรทองหยก
120007 นางสาวปิยาพร  รอดเหล่ือม
120008 นางสาวบุษยา  อินปิน
120009 นางสาวมยุรี  หงษ์สิบสอง
120010 นายณัฐนันท์  คุ้มเขต
120011 นางสาวกนิษฐา  บุญประคอง
120012 นางสาวพัชรี  อินทพรหม
120013 นางสาวภิญญดาพัชญ์  พูลอัครพัฒน์
120014 นางสาวพิกุลทอง  นาเทียมเขต
120015 นางสาวสุภานฤดี  ศรีจันทึก
120016 นางสาววัธนี  เข็มปัญญา
120017 นางสาวศิรินภา  สีหาบุตร
120018 นายไบฮากีย์  เจ๊ะนิ
120019 นางสาวบุญสิตา  ปนสันเทียะ
120020 นางสาวฉันชนก  สุวัฒวิตยากร
120021 นางสาวชุลีพร  สว่างเนตร
120022 นางสาวทิพกาญจน์  ถิระพร
120023 นางสาวเพียงภัทรสร  ด าริห์ศิลป์
120024 นางสาวสุนิสา  เชียวเกตวิทย์
120025 นายวรทัต  รชฏเสถียรพงษ์
120026 นางสาวตัสนีม  เช้ือเพ็ชร
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ต ำแหน่งท่ี 13  เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

130001 นางสาวนัยนา  ปรียากร
130002 นางสาวกัลยา  สุวรรณวงศ์
130003 นางสาวเพชรนภา  ด้วงจาด
130004 นางสาวสุนิษา  ประสพเนตร์
130005 นางสาวศิริภาวัลย์  ลุนส าโรง
130006 นางสาวแคทรีญา  มีแสง
130007 นางสาวรัตนา  สกุณี
130008 นายพงศ์จักร  บางหลวง
130009 นางสาวเด่นนภา  ภู่นาค
130010 นางสาวญานิศา  สีลาดเลา
130011 นางสาวณัฐนันท์  ทันสมัย
130012 นางสาวชนิดา  เพ่ิมสิน
130013 นางสาวอีมานี  หะยีมะสาและ
130014 นางสาวรุ่งทิพย์  ค าพิทุม
130015 นางสาวตติยา  แสงศรี

ต ำแหน่งท่ี 14  นำยช่ำงไฟฟ้ำ
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

140001 นายอรรถพล  คงเกตุ
140002 นายคมสัน  บัวรัตน์
140003 นายสิทธิศักด์ิ  บังเมฆ
140004 นายสหรัฐ  สิงหะสาคร
140005 นายสมพร  แก่นจ าปา
140006 นายอิทธิชัย  พานพุ่ม
140007 นายขจรศักด์ิ  สิมมาทอง
140008 นายศุภกิตต์ิ  อดเหนียว

ต ำแหน่งท่ี 15  เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

150001 นายพิพัฒน์พล  เพ่ิมพูล
150002 นางสาวเบญญาภา  นิลเพชร์
150003 นางสาวพรณภัส  นาคเพ่งพิศ
150004 นางสาววชิรญา  พรหมศร
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
150005 นางสาวพิชญา  สมบัติ
150006 นางสาวชลิดา  บุตรหนองหว้า
150007 นางสาวบุษดี  สุภาษร
150008 นางสาวอ าไพพร  ค าเพ็ง
150009 นางสาวนุชรา  ค าเกาะ
150010 นางสาวณัฏฐณิชา  พรหมค า
150011 นางสาววันวิสา  พลเย่ียม
150012 นางสาวสุพารัตน์  ละวะนะกร
150013 นางสาวปนัดดา  ทิพย์แสง
150014 นางสาวเป่ียมศิริ  อุ่นเรือง
150015 นางสาวรุ่งฤดี  จรเณร
150016 นางสาวอรพิณ  ถึงถ่ิน
150017 นางสาวเสาวณีย์  ทรัพย์บุญโต
150018 นางสาวประภัสสร  เกตุชัย
150019 นางสาวทัศนีย์  ห่อทอง
150020 นางสาวรูสลีนา  สะอิ
150021 นางสาวพรทิพย์  รักษาชล
150022 นางสาวคณนภัส  แตงโสภา
150023 นางสาวณิชารัศม์  บุญพรหม
150024 นางสาวสุกัญญา  อิทธิธาดากุล
150025 นางสาววณิชชา  ก าแพงดี
150026 นางสาวสุภาพร  ยุทสูงเนิน
150027 นางสาวกุลทิพย์  บริสุทธิพงศากุล
150028 นางสาวชุณหเกตุ  นิยมญาติ
150029 นายกชกร  หุ่นยนต์
150030 นายดิสรณ์  แสนค า
150031 นางสาวณัชชานันท์  จุนศรีไกรวัลย์
150032 นางสาววรัสยา  วงศ์ซอ
150033 นางสาวณัฐธิดา เขยแก้ว
150034 นางปริญญาวีร์  อุทัย
150035 นางสาวชาคริยา  สว่างศรี
150036 นางสาวธัญชนก  เอ่ียมชู
150037 นายบวร  กุลนิพัทธสรรค์
150038 นางสาววัชรีพร  ภูสีเขียว
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล
150039 นางสาวชัชฎา  จันตรี
150040 นางสาวสโรชา  โชติสวัสด์ิ
150041 นายศุภกาญจน์  กาญจนสุวรรณ
150042 นายอัษฎายุธ  สูงกิจบูลย์
150043 นางสาวเบญจวรรณ  ทองเษม
150044 นายนิรุตต์ิ  พันธวงค์
150045 นางสาววชิรภรณ์  มงคลวัฒน์
150046 นางสาวธิวารินทร์  อนันทะศิลป์
150047 นางสาวอุมาพร  รักษาวงศ์
150048 นางสาวเรวดี  เกตุประยูร
150049 นางสาวปัญจพร  เพียรดี
150050 นางสาวนูรีฮัน  ฮูสะมิง
150051 นางสาวสุพรรณี  ยอดแก้ว
150052 นางสาวศิรินภา  เกล้ียงทอง
150053 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทศรีราช
150054 นางสาวศิวพร  เกตุน้อย
150055 นางสาวมาริษา  ไชยรักษ์

ต ำแหน่งท่ี 16  พนักงำนบริกำร (ปฏิบัติหน้ำท่ีพนักงำนขับรถยนต์)
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ – สกุล

160001 นายปฏิรูปรัฐ  โคกขุนทด
160002 นายกวิน  ฤทธาภัย
160003 นายเกษมญพัฒน์  ปราณีตพลกรัง
160004 นายไชยา  ปานนพภา
160005 นายวสันต์  หอมสังข์
160006 นายสมพล  จันตรา



ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  
ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                   
(สอบข้อเขียน) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  2. เอกสารและอุปกรณท์ี่ใช้ในการสอบ 
  2.๑ ปากกาหมึกสีน ้าเงิน และน ้ายาลบค้าผิด 
  2.๒ บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร                  
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ้าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจนและหรือลายมือชื่อ 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบ 
เข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและให้ผู้เข้าสอบน้าอุปกรณ์           
ที่ต้องใช้ในการสอบ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี เท่านั น ทั งนี  หากผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก้าหนด              
ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  4. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื อ  กระโปรง
หรือกางเกง (ไม่สวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื อ กางเกง (ไม่สวมกางเกงยีนส์)        
โดยสอดชายเสื อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน   
  5. ไม่น้าต้ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ  
  ๖. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ งและค้าแนะน้าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ                   
โดยเคร่งครัด 
 7. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก                
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  8. เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท้าค้าตอบต้องหยุดทันที              
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้อนุญาต
ให้เข้าสอบ และคณะกรรมการด้าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ 
ทุกวิชาก็ได้ 
   
   
 
 



วัน เวลาสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานท่ีสอบ
วันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 (ภาคเช้า)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 3 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) 030001 - 030100

เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 3 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) 030101 - 030200

เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 3 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) 030201 - 030329

วันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 (ภาคบ่าย)
เวลา 13.00 - 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 4 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 040001 - 040100

เวลา 13.00 - 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 4 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 040101 - 040200

เวลา 13.00 - 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 4 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 040201 - 040302

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 
100 ปี การสาธารณสุขไทย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก าหนดวันและเวลา สถานท่ีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ห้องประชุม NIH อาคาร NIH 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 
100 ปี การสาธารณสุขไทย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม NIH อาคาร NIH 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



- 2 -

วัน เวลาสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานท่ีสอบ

ก าหนดวันและเวลา สถานท่ีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2562 (ภาคเช้า)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 6 ต าแหน่งนักฟิสิกส์รังสี 060001 - 060091

ต าแหน่งท่ี 16 ต าแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์) 160001 - 160006

เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 9 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 090001 - 090091
ต าแหน่งท่ี 14 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 140001 - 140008

เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 5 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา) 050001 - 050136

วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2562 (ภาคบ่าย)
เวลา 13.00- 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 2 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 020001 - 020008

ต าแหน่งท่ี 11 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 110001 - 110085

เวลา 13.00- 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 1 ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 010001 - 010017
ต าแหน่งท่ี 7 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 070001 - 070069

เวลา 13.00- 15.00 น. ต าแหน่งท่ี 8 ต าแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 080001 - 080129
ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 

100 ปี การสาธารณสุขไทย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม NIH อาคาร NIH 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 
100 ปี การสาธารณสุขไทย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม NIH อาคาร NIH 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



- 3 -

วัน เวลาสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานท่ีสอบ

ก าหนดวันและเวลา สถานท่ีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วันศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2562 (ภาคเช้า)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 12 ต าแหน่งบรรณารักษ์ 120001 - 120026

ต าแหน่งท่ี 13 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 130001 - 130015
ต าแหน่งท่ี 15 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 150001 - 150055

เวลา 09.00 - 11.00 น. ต าแหน่งท่ี 10 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 100001 - 100142

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 
100 ปี การสาธารณสุขไทย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


