
 

 
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 

 

เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04001 นางสาว สุธาทิพย คําแพงทอง 
04002 นางสาว สุกัญญา ชื่นดวง 
04003 นางสาว วิภาดา วีระกุล 
04004 นางสาว อรวี ลี้เกษร 
04005 นางสาว วิลาสิน ี โหมดตาด 
04006 นางสาว สุธาสินีย พินิจการ 
04007 นางสาว พิจิตรา ชาญณรงค 
04008 นางสาว กวินทรา จรุมเครือ 
04009 นาย ภาณุวัฒน พูลจันทร 
04010 นาย สมชาย สังฆะทิพย 
04011 นางสาว ปวรรัตน เฮาแสง 
04012 นาง รัตนากร สนอวม 
04013 นางสาว นัฐกานต คงปรก 
04014 นางสาว ขวัญใจ แวนใหญ 
04015 นางสาว ศรัญญา ดําริห 
04016 นางสาว อรณิชา กลิ่นเจริญ 
04017 นางสาว เบญจภรณ รองบุญลือ 
04018 นางสาว ดวงฤทัย แสงเรืองรอง 
04019 นางสาว วาสนา จารีรักษ 
04020 นางสาว เมวดี ม่ันคงขันติวงศ 
04021 นางสาว พิณนภา เลขนอก 
04022 นางสาว สุดารักษ ทองเงิน 
04023 นางสาว วิจิตรา สีสุวรรณ 
04024 นาง เบญจวรรณ ศิร ิ
04025 นางสาว นันทพร สงวนไว 
04026 นางสาว ภัทรานุช นามดี 
04027 นางสาว จันทิมา เสียงออน 
04028 นางสาว จินตรา ศรีสุข 
04029 นางสาว อัจฉราภรณ พวงบุตร 
04030 นางสาว กนกวรรณ ศีลโสภณ 
04031 นางสาว ธิดารัตน วันศิริสุข 
04032 นาย ปญญปยะ รอบคอบ 
04033 นางสาว ชนนิกานต  พรหมสวัสดิ ์
04034 นางสาว ณุวรา สังขแกว 
04035 นางสาว ศุภนิจ ทับชัย 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04036 นางสาว ซัลวาห วัฒนะ 
04037 นางสาว อาลิษา เมืองกลาง 
04038 นางสาว นัฐิยา ลําพึงแสน 
04039 นางสาว ปทมา ภักดี 
04040 นางสาว ลัลนลลิน เรื่องลือ 
04041 นางสาว อรุณี โกษา 
04042 นางสาว สุพรรษา ประทุมตรี 
04043 นางสาว สุดาพร ภูด ี
04044 นางสาว วิรัญฎา จันทรีย 
04045 นางสาว กิตติยา แกวแพง 
04046 นางสาว บุศรา ศรีเมือง 
04047 นางสาว สิริพร เชื้อเถา 
04048 นางสาว อัจฉรา ทรายสมุทร 
04049 นางสาว วรกร แสงสีออน 
04050 นางสาว อิศราภรณ ปรีดีวงศ 
04051 นางสาว หฤทัย สายนอยยาว 
04052 นางสาว ไอลาดา ผุสด ี
04053 นางสาว กัญญวรา ฆองนอก 
04054 นางสาว อรทัย คําควร 
04055 นางสาว จารุวรรณ ปตวงศ 
04056 นางสาว วีณา มาเมือง 
04057 นางสาว ชลธิชา รองวัง 
04058 นาย จักรกฤษณ ปานแกว 
04059 นาย สมรักษ สารภ ี
04060 นางสาว วิรพัทธ แสนตรง 
04061 นางสาว ภคมน สุวรรณมณี 
04062 นางสาว ภาณุมาศ คําชุม 
04063 นาย อนุพงษ พงษานิตร 
04064 นางสาว จิตรลดา จันทศิลา 
04065 นางสาว นิภาภรณ อุดมแกว 
04066 นางสาว ณัฐชา ธรรมนิทา 
04067 นางสาว ณัฐนิชา คํามูลแกว 
04068 นาย วิชญวิสิฐ เมืองโคตร 
04069 นาย สุทัศน ภูวิจิตร 
04070 นาย ณัฐวัตร สงวนผิว 
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เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
                      ช่ือ – สกุล 

04071 นางสาว ปยพร สิงหคํา 
04072 นางสาว พัทธธีรา บุญคํา 
04073 นางสาว วิลาวัลย เพ็งธรรม 
04074 นางสาว ปยะพร สิงหลี 
04075 นาย วีรศักดิ์ พรหมมา 
04076 นางสาว โชติกา สุวรรณคีรี 
04077 นางสาว ชอผกา นามวงษา 
04078 นาย ภัทร นันติอาจ 
04079 นางสาว กมลรัตน สานา 
04080 นางสาว ศรสวรรค เอ่ียมสําอางค 
04081 นางสาว เบญจพร กุศลปฏิการ 
04082 นางสาว สุธิดา โปรดอวยพร 
04083 นาย บุรินทร สมใจเพ็ง 
04084 นาย อรรถวิทย วัชรธรรมรักษ 
04085 นางสาว เยาวพา สีสังข 
04086 นางสาว กมลชนก นามวงค 
04087 นางสาว สุดารัตน สะอาดอน 
04088 นาย อภิสิทธิ์ สนองค 
04089 นางสาว ธัญวรัตม กาหลง 
04090 นางสาว อารยีา กรุดเงิน 
04091 นางสาว แพรวนภา บุดด ี
04092 นางสาว นาเดีย การีซอ 
04093 นาย ธนากร ชมสวน 
04094 นางสาว ณัฐสุดา โปษณเจริญ 
04095 นางสาว กมลชนก จะนอย 
04096 นาย ธเนศ ตั้งวิชัย 
04097 นางสาว เมตตา พิมพสวัสดิ ์
04098 นางสาว นิศากร พิจิตรศิริ 
04099 นางสาว สุนันทา กันทอง 
04100 นางสาว พิชญาภัค ภูคําอาย 
04101 นางสาว รัชนก คําออง 
04102 นางสาว รุจิกาญจน กําเพ็ชร 
04103 นางสาว ปนัดดา พณิชีพ 
04104 นางสาว กฤษณา ใจวัน 
04105 นางสาว อัฟนัน ดือเระ 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                       
ช่ือ – สกุล 

04106 นาย ธณากรณ คําคง 
04107 นาย อําพล นาไชยราญ 
04108 นางสาว บุษรินทร จันทรพริ้ม 
04109 นางสาว ภิญญาพัชญ ประทุมทอง 
04110 นางสาว วรรณภา พลาศรี 
04111 นางสาว ปภาวรินท สุริเมือง 
04112 นางสาว เสาวลักษณ เพชรล้ํา 
04113 นางสาว ยุพา พรมศรี 
04114 นางสาว ผกาพันธ สิทธิบริบูรณ 
04115 นางสาว สุภาวด ี ทัพเจริญ 
04116 นางสาว ชุติกานต หาญมานพ 
04117 นางสาว ชลธิชา ชัยหนองแปน 
04118 นาย ปรัชญา บันทุปา 
04119 นางสาว วนิดา ผลาหาญ 
04120 นางสาว ภิรมย ศรีพัดยศ 
04121 นาย ธาราเทพ กอรุงรัตน 
04122 นางสาว จีรนนัท บรรทัด 
04123 นางสาว จุฑาภรณ คุมกาย 
04124 นางสาว นิพาพร อุปทุม 
04125 นาย ณัฐพงษ บุญทัน 
04126 นาย ศรายุธ มวงพันธ 
04127 นางสาว วันวิสา ภูสนาม 
04128 นางสาว จิราภรณ ทับจันทร 
04129 นางสาว วิจิตรา ปะการะโพธิ์ 
04130 นางสาว บุษยมาศ โกรพิมาย 
04131 นางสาว รจนา ชื่นพรม 
04132 นางสาว นรศิรา เทพรักษา 
04133 นางสาว อนุศรา อุดทา 
04134 นางสาว อนุสสรา อนุเคราะห 
04135 นางสาว พิราวรรณ ขันโมลี 
04136 นางสาว อมรรัตน ศรีเครือดง 
04137 นางสาว ปยะธิดา ไสสี 
04138 นางสาว จุฑามาศ ตันมันทอง 
04139 นางสาว กมลชนก ใจเสารด ี
04140 นางสาว มลฤดี นอยตําแย 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04141 นางสาว นารีนาถ เลิศผล 
04142 นางสาว บุญณิสา ภูแสงทอง 
04143 นางสาว นุสนันท ปญญานอย 
04144 นาย ธวัชชัย ไชยบุศย 
04145 นางสาว ธันยพร เขียววงษฝน 
04146 นางสาว ปยวรรณ โสตะ 
04147 นางสาว ปทมวรรณ แพงมา 
04148 นางสาว ชุลีพร สารประเสริฐ 
04149 นางสาว วรินดา ดาอํ่า 
04150 นางสาว หนึ่งฤทัย ดวงประทีป 
04151 นางสาว จารุวรรณ รูปทอง 
04152 นางสาว ศิริพร บาพิมาย 
04153 นางสาว กัลยา วงศสิมบุตร 
04154 นาง ชรินทรทิพย ทิพยมา 
04155 นางสาว ดารารัตน นาราษฎร 
04156 นางสาว พรพิมล คํานึง 
04157 นางสาว ดรุณี สีสุดโท 
04158 นาย วรายุทธ คําจันทร 
04159 นาย มานพ อยูรัตน 
04160 นางสาว เมธยา มะลิทอง 
04161 นางสาว จุฑารัตน แผนเจรญิ 
04162 นางสาว ผกามาศ ยอดพิจิตร 
04163 นางสาว สุภาวด ี ใจอารี 
04164 นางสาว เกศณี แสนคําเพีย 
04165 นางสาว ชลดา คําเบา 
04166 นางสาว วิสุดา สีเงิน 
04167 นาย ปรัชญา นาคนอย 
04168 นางสาว อัญมณี คําเพ็ง 
04169 นางสาว พัชราภรณ ชางบาง 
04170 นางสาว ทิตยาภัสร บุญรัตนประพันธ 
04171 นาย เอกลักษณ มะลิลา 
04172 นางสาว แพรมณี บุตรพุฒ 
04173 นางสาว จิรวรรณ วันสามงาม 
04174 นางสาว ชนิกานต ปนมวง 
04175 นางสาว มัลลิกา สายสมบูรณ 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04176 นางสาว สุพิชญา หอมทอง 
04177 นางสาว อภิชญา เสียมลอยน้ํา 
04178 นาย ไตรรัตน นรเศรษฐกานนท 
04179 นางสาว จุฑาทิพย เตติวัฒน 
04180 นางสาว ศรันญา อุตสวงค 
04181 นาย กิตติพัทธ วรเชษฐ 
04182 นางสาว กาญจนา หอมธูป 
04183 นางสาว พัชรัช เรียบรอย 
04184 นางสาว พักตรพิไล แสงจินดา 
04185 นางสาว อุไรทิพย ไชยคํา 
04186 นาย ภูมิพัฒนา คํารอด 
04187 นางสาว กัลยสุดา เฟองฟู 
04188 นางสาว ทิพพยาพัศ เตี้ยสอาด 
04189 นางสาว กรรณิการ มณฑาทิพย 
04190 นางสาว ลลิตา บุญรอต 
04191 นาย สราวุฒ ิ ไทรทองมี 
04192 นางสาว รุงอรุณ คุณแผน 
04193 นางสาว สุทธาวรรณ เพ็งแจมศรี 
04194 นาย เนกษขนัตว เพ็งสวย 
04195 นางสาว กรวกาณ กองฟู 
04196 นางสาว สิริญ จันนันทะ 
04197 นางสาว เบญจมาศ แสนสีดา 
04198 นาย เกียรติสิร ิ ใจเพียร 
04199 นางสาว คณิศร สุนทรารักษ 
04200 นางสาว ทัณฑิกา ตาวงค 
04201 นางสาว สุวนันท นามเคน 
04202 นางสาว อินทุอร ขาวสะอาด 
04203 นางสาว ปยะพร ทิพยเนตร 
04204 นางสาว สุภัชชา เกิดยินดี 
04205 นางสาว สิรภัทร สุขคง 
04206 นางสาว วรรณผกา ฉลาดล้ํา 
04207 นาย จิรวัฒน  หาญรักษ 
04208 นางสาว มินตรา วันเท่ียง 
04209 วาท่ีรอยตรีหญิง วิจิตรา สุขวิญญา 
04210 นาย ชัยวัฒน เหลี่ยมสิงขร 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04211 นางสาว ชลทิชา เพียงตา 
04212 นางสาว ธนภรณ สาสี 
04213 นางสาว เมติญา มัจฉาเมฆ 
04214 นางสาว กิตติยา สุวรรณศรี 
04215 นางสาว นันทิชา ไกรแกว 
04216 นางสาว อลิษา เปยจันทร 
04217 นางสาว ขนิษฐา พูลยฤทธิ์ 
04218 นางสาว ธัญชนก ชูเสือหึง 
04219 นาย ดรุณาณัติ พูลสวัสดิ์ 
04220 นางสาว ธนิดา ระวิพันธ 
04221 นางสาว ศุรินารถ ปยะนันท 
04222 นางสาว พิสมัย ตาดมวง 
04223 นางสาว พิมพกานต ฝนคําอาย 
04224 นางสาว พินาลิน เพ็ญทอง 
04225 นางสาว ศิรินญา วัลภา 
04226 นางสาว ปาลิตา ฉํ่าแสง 
04227 นางสาว วรรษชล ลุนาวัน 
04228 นางสาว อรวรรณ นุชทองมวง 
04229 นางสาว สุดารัตน งอนรถ 
04230 นางสาว ไพลิน ธรรมลังกา 
04231 นาย ปวเรศ ปรีสายทอง 
04232 นางสาว พัชร ี มูลเทพ 
04233 นางสาว สุวนันท ครองยุติ 
04234 นางสาว ศุภรัตน เชิดช ู
04235 นาย สุเมธ จิตตสมุทร 
04236 นางสาว ศิริลักษณ นวลทิม 
04237 นาย ปฐมพร พิมพโพธิ์กลาง 
04238 นางสาว ศศิภรณ สารแสง 
04239 นางสาว พิมพชนก นิ่มละมูล 
04240 นางสาว ธนาภรณ รัตนอนันต 
04241 นางสาว ศิวพร หาญณรงค 
04242 นางสาว ดวงพร สุขสมัย 
04243 นางสาว สุชาดา สุดแดง 
04244 นางสาว ณิชกานต เวชสิทธิ ์
04245 นางสาว เกศกนก พันธโสภา 
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เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

04246 นางสาว ธัญญาลักษณ วงศปน 
04247 นางสาว ณิชารีย มากมี 
04248 นาย กันตพงษ มะโต 
04249 นางสาว ธุมวด ี ปลื้มใจ 
04250 นางสาว รัชนีกร ธนกุล 
04251 นางสาว ภาวิน ี เฉิดเจริญ 
04252 นางสาว อัชรา โคเกิด 
04253 นางสาว รัตนาภรณ มีลาภยิ่ง 
04254 นางสาว สุภาพร โยธานนท 
04255 นางสาว ชุติมา ครคง 
04256 นางสาว อุมาพร แกวกันเนตร 
04257 นางสาว ธัญลักษณ ศรีแพงมล 
04258 นางสาว จริยา ปยาโยค 
04259 นางสาว ญาณี เปรมสุริยา 
04260 นาย กิตติพงษ พุมประพาฬ 
04261 นางสาว สุชาวด ี แพงโคตร 
04262 นางสาว พุทธชลี เสาธง 
04263 นางสาว วชิราภรณ อ่ินแกว 
04264 นางสาว นลินี ขําฉา 
04265 นางสาว ขนิษฐา ตาธรรมมะ 
04266 นางสาว พรรณี ทับธานี 
04267 นางสาว สาลิน ี จั่นหนู 
04268 นางสาว ณัฐกานต บุญศักดิ์ 
04269 นางสาว กรรณิการ แกวสุรินทร 
04270 นางสาว สุภนิดา เรืองประดับ 
04271 นางสาว กรวรรณ วงกลอม 
04272 นางสาว ณัฐิยา รัตนวิเชียรไชย 
04273 นางสาว ณัฐิดา รัตนวิเชียรไชย 
04274 นางสาว เสาวลักษณ คําผง 
04275 นางสาว จันทรจิรา เกตุสุข 
04276 นางสาว ศศิธร จันทรศิริ 
04277 นางสาว จิราพร ฐาปนพงศพร 
04278 นางสาว ศิริพร แหงสันเทียะ 
04279 วาท่ีร.ต.หญิง จิณณปภา ปจคํา 
04280 นางสาว พรปภัทร โพธิ์โสภา 
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04281 นางสาว วรารัตน หมอยาดี 
04282 นางสาว พิไลวรรณ นงลักษณ 
04283 นางสาว สิดาพร หมูคํา 
04284 นางสาว สุวนันท ลอยครบุรี 
04285 นางสาว เบญจวรรณ นงลักษณ 
04286 นางสาว ณัชชา พรหมโคตร 
04287 นางสาว พัชลีวรรณ ลงเย 
04288 นางสาว ภัชรา สมชื่อ 
04289 นาง อรทัย สนั่นเอ้ือ 
04290 นางสาว วิภาวรรณ วองพานิช 
04291 นางสาว ศิรัญญา กอนคํา 
04292 นาย ชนะ ไกรกิจราษฎร 
04293 นาง จุฬาลักษณ จันทรเสนา 
04294 นางสาว สุพัตรา ไผเลี้ยง 
04295 นางสาว เพ็ญพิชา มโนมัธย 
04296 นาย ชาล ี ลิ่วเวหา 
04297 นางสาว รุงนภา บุษบง 
04298 นางสาว ฤทัยรัตน บุตรอด 
04299 นางสาว สุจิตรา อาษานอก 
04300 นางสาว สุมารินทร ดอกคํา 
04301 นางสาว นางสาวทิพาภรณ สัตยฌุชนม 
04302 นางสาว นรนิทร ทองแสน 
04303 นางสาว วลีรัตน ภมรพล 
04304 นางสาว ภาณุมาศ จูประเสริฐ 
04305 นางสาว สุนิสา รักษาศรีมีสุข 
04306 นางสาว พิมพกานต แกววงษ 
04307 นางสาว ชลิศา เหลาแค 
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