
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา) 
 

เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

08001 นางสาว พัชร ี บูละ 
08002 นางสาว ปนเจา ทันศรี 
08003 นางสาว กัลยา จันทรศรีนวล 
08004 นางสาว ชลธิชา หมวดเมือง 
08005 นางสาว เสาวลักษณ เต็งรัง 
08006 นางสาว ชนากานต พลพงศ 
08007 นางสาว กันตฤทัย นาคถาวร 
08008 นางสาว ปริชาต ิ สาระพล 
08009 นาย ธีระยุทธ แกวเรืองฤทธิ์ 
08010 นางสาว ศุภกานต พิสิฐศุภกุล 
08011 นาย ไบตุลมาลย อาแด 
08012 นางสาว ณัฐวรา หอมเกตุ 
08013 นางสาว ประไพสิริ ลาเตะ 
08014 นางสาว ซัลวา ใจด ี
08015 นางสาว วัลลภา มามะแตหะ 
08016 นางสาว ณัฐกานต โชติรัตน 
08017 นาย สุวพิชญ มวยด ี
08018 นาย ธีระชัย โตะเตง 
08019 นางสาว ชุติมน ปราบเภท 
08020 นางสาว ยุวด ี รับประยูร 
08021 นางสาว จตุพร หลงสามะ 
08022 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ 
08023 นาย ฐาปกรณ อินทบวร 
08024 นางสาว ดียานา หะมะ 
08025 นางสาว หนึ่งฤทัย ชูสิงห 
08026 นางสาว โศจิภัทร สุวรรณวงศ 
08027 นางสาว ผกามาศ ชูชื่น 
08028 นางสาว ภัษราภรณ ชวยอินทร 
08029 นางสาว วัชราภรณ สิธ ิ
08030 นาย ฤชาวุฒ ิ แสงเงิน 
08031 นางสาว จอมขวัญ รัตนพิบูลย 
08032 นางสาว วรวรรณ ไชยหม่ัน 
08033 วาท่ีรอยตรีหญิง อาซีซะ เส็นเหล็ม 
08034 นางสาว รัฏฐกาญจน ฝอยทอง 
08035 นางสาว อังคณา สุดทุม 
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08036 นาย อิสมาแอ โตะเเวอายี 
08037 นางสาว รุงทิวา ประดิษฐ 
08038 นางสาว นาอีมะฮ หะยีอาซา 
08039 นางสาว มะลิวรรณ บริการ 
08040 นาย อัสมีน บือโต 
08041 นางสาว อนุธิดา หมิเหร็น 
08042 นางสาว มุมีนะห สาและ 
08043 นาย เอกชัย จันทรสวาง 
08044 นางสาว ราณี โตสาแน 
08045 นางสาว ฐิตาภา เสียงใหญ 
08046 นางสาว อามานี อาแวแยนา 
08047 นาย อีลยัส เจะมะสาแล 
08048 นางสาว ศิรัญญา โอแกว 
08049 นางสาว ปวีณนุช สัพบุรุษ 
08050 นางสาว เกษรา นบนอบ 
08051 นางสาว มารียา เวาะโด 
08052 นางสาว ชนิดา หนูหมาด 
08053 นางสาว อภาภรณ จันทรคง 
08054 นางสาว ณัฏฐณิชา ริทธิ์โต 
08055 นางสาว ปฤษณา สิตะรุโณ 
08056 นางสาว ชิฬาภรณ กรมเมือง 
08057 นางสาว ณัฐธิดา เอียดสุย 
08058 นางสาว ปยะภัทร เรืองสงฆ 
08059 นางสาว อามณี สาและเระ 
08060 นางสาว จุฑามาศ จุลบุตร 
08061 นาย ภีษกร สุขขะ 
08062 นางสาว นาปเสาะ มะเซ็ง 
08063 นางสาว จันจิรา คชสิงห 
08064 นางสาว เบญจา เส็นดาโอะ 
08065 นางสาว สุภาวด ี ชูแกว 
08066 นางสาว ธัญญาภรณ เรืองสุวรรณ 
08067 นางสาว ธมลวรรณ สามาน 
08068 นางสาว เสาวลักษณ ไวยากรณ 
08069 นาย วิทวัส หนูจันทร 
08070 นางสาว ฮุสนี นิมิง 
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08071 นางสาว ฑิตฐิตา จันทรกรัด 
08072 นางสาว บัณฑิตา ปแกว 
08073 นาย อัซฮา อับดุลเลาะ 
08074 นางสาว ฟาตีมะห ดือราแม 
08075 นางสาว ณัฐกุล สอนคง 
08076 นาย รุสลาม ชาล ี
08077 นางสาว ปภัสสร สิบรัมย 
08078 นางสาว ชไมพร ทูมอย 
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