
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

07001 นางสาว อรนิสา เปรมศริน 
07002 นางสาว กรรณิการ วิเมศ 
07003 นาย ชาคริต พยัพพฤกษ 
07004 นาย จตุพร จันทรสวาง 
07005 นางสาว ฉัตรชบา ขีดวัน 
07006 นางสาว รุงทิวา อินทรักษ 
07007 นางสาว ปวรพัชร อุมารี 
07008 นางสาว พัชริดา เวชภัณฑ 
07009 นาย อภิรักษ ตรียวง 
07010 นางสาว จุฑารัตน ติณพันธ 
07011 นางสาว นูรีฮัน ละหมัด 
07012 นาย กิตติพงษ นอยมนตรี 
07013 นางสาว อรพิน สุทธินุย 
07014 นางสาว ดาราวด ี สมหนองหาร 
07015 นางสาว บุญยวีย จิ๋วประดิษฐกุล 
07016 นางสาว อชราภรณ เครือจันทร 
07017 นางสาว ศุภลักษณ มุสิก 
07018 นาย ณัฐกิจ กันภัย 
07019 นางสาว ปรียาภรณ ชุมขุน 
07020 นางสาว อรัญญา นิยมพรอม 
07021 นางสาว กันตภัทร มุสิกวงศ 
07022 นาย อรรถกร ทองเพ็ง 
07023 นาย ชัยวัฒน ศักดิ์ดี 
07024 นางสาว อรชา ผิวคราม 
07025 นางสาว ชนนิกานต คงสง 
07026 นางสาว กรรภิรมย สุบรรณ 
07027 นางสาว ชณัฏฐา นิลประดับ 
07028 นางสาว วันเพ็ญ ชูแสง 
07029 นาย ธีรชัย ยิ่งยวด 
07030 นางสาว อาภัสระ เสื้อเมือง 
07031 นางสาว นวรัตน เมามีจันทร 
07032 นางสาว วิไลพร มาแดง 
07033 นางสาว ภคกุล กุลสุวรรณ 
07034 นางสาว เกศินี ชูหนัด 
07035 นางสาว รัตนาวด ี สมสําราญ 
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07036 นางสาว วารุณี ชูฝายคลอง 
07037 นาย ปรัชญา เรืองเวช 
07038 นางสาว สุธาสิน ี ขุนใหม 
07039 นางสาว ออมวด ี ดิสสระ 
07040 นางสาว ปทมา วิเศษ 
07041 นาย นพดล ซ่ือตรง 
07042 นางสาว ชนนิกานต รัตนแสงศร 
07043 นางสาว ปยธิดา ดวงไกรถ่ิน 
07044 นางสาว พนิดา ชวยม่ัง 
07045 นางสาว อังศุมาลี นิลภักดี 
07046 นางสาว ธัญญารัตน ราชนิยม 
07047 นางสาว นฤมล เข้ียวแกว 
07048 นางสาว นรศิา สุวรรณภักด ี
07049 นางสาว  ฺฮุสนา ทัดระเบียบ 
07050 นางสาว จุฑามาศ จันทวิลัย 
07051 นางสาว ฑานุมาศ หนูพันธ 
07052 นางสาว รัตนพร กายแกว 
07053 นางสาว ธีรยา บัวพันธ 
07054 นางสาว สุทธิมาส รัตนหิรัญ 
07055 นางสาว ธันยพร ทองพันธ 
07056 นางสาว จุฑามาศ จันทรทอง 
07057 นางสาว ศิวาพร พุทธเจริญ 
07058 นางสาว นาฏยา จีนหมิก 
07059 นางสาว สาวิตรี  จุนจงกล 
07060 นาย วราเทพ เพชรชลคราม 
07061 นางสาว อริยา ธานีรตัน 
07062 นางสาว สุภัสสร ตลึงเพ็ชร 
07063 นางสาว รัตนาภรณ คงจันทร 
07064 นางสาว อรวรรณ บุญยัง 
07065 นางสาว ลลิตา เรืองออน 
07066 นาง ศุภิกา ณ ระนอง 
07067 นาง อมรรัตน หัสโร 
07068 นางสาว อรษา มีชัย 
07069 นางสาว วรรณิกา ปลูกไมดี 
07070 นางสาว ศิริพร บุงอสตูล 
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07071 นางสาว วันวิศาข แกววิเศษ 
07072 นางสาว สุทธิชา พุแค 
07073 นางสาว ปทมวรรณ เรืองศรี 
07074 วาท่ี ร.ต.หญิง ชนิดาภา เทียมเมือง 
07075 นางสาว โชติรส ทองประภา 
07076 นางสาว บุณยนุช หนูเพชร 
07077 นางสาว วันวิวาห นาเลื่อน 
07078 นางสาว วรารัตน ทุมสิงห 
07079 นางสาว สุนิสา เสนขวัญแกว 
07080 นาย พงศกร นุนสงค 
07081 นางสาว มัลธิกา รัศมีผะกาย 
07082 นางสาว วิลาวัลย รัตนา 
07083 นางสาว ภาริตา มะตุลา 
07084 นาย พิชวัฒน ตุกชูแสง 
07085 นางสาว สุนทรี จันทรศรี 
07086 นางสาว ธัญญาเรศ จารุเกษม 
07087 นางสาว วรรณวิศา อยูเปนสุข 
07088 นาย ฮาซัน ไรใหญ 
07089 นางสาว จิราภา ฉิมณี 
07090 นางสาว ยาวาน ี เจะมุ 
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