
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี) 
 

เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

05001 นาย กรกช กาศสมบูรณ 
05002 นาง ปยนาถ จันแดง 
05003 นาง เยาวลักษณ จันทรอิน 
05004 นางสาว รัชฎา เศษวิสัย 
05005 นางสาว พัชรีภรณ กันศัสตราชัยศรี 
05006 นางสาว โสรยา เอ่ียมออน 
05007 นางสาว ฐาปน ี ศรีทา 
05008 นางสาว นภาพร มะหะหมัด 
05009 นางสาว นันทิตา โนชาต ิ
05010 นางสาว นิธิดาว พรภูมินทร 
05011 นางสาว อุมาพร โนนอินทร 
05012 นางสาว ชนกนันท พันธุโพธิ ์
05013 นางสาว แกวตา ไกรศรีทุม 
05014 นางสาว อัมพวัน เรืองศรี 
05015 นางสาว ศกลวรรณ รอดเยน็ 
05016 นางสาว กมลชนก สหุนาฬุ 
05017 นางสาว สุภาพร วรวงค 
05018 นางสาว ฉัตรธิดา ศรีภู 
05019 นางสาว ประภาศรี เพลงอินทร 
05020 นางสาว วิชุดา ทรัพยพิพัฒน 
05021 นางสาว อุมาพร พันโบ 
05022 นางสาว พิมพลอย ไชยราช 
05023 นางสาว เกวลิน พิลุน 
05024 นางสาว จุฑารัตน รังษา 
05025 นางสาว จิราธิวัฒน วงษพรม 
05026 นางสาว อรอุมา ยะภักดี 
05027 วาท่ีรอยตรีหญิง ทิพธิวาภรณ สัญญารัตน 
05028 นางสาว ภัทราภรณ สีลารัตน 
05029 นางสาว ทิวาพร ศรีเคน 
05030 นางสาว จันทิมา เหง่ียมสูงเนิน 
05031 นาย ญาณวรุตม อยูประตู 
05032 นางสาว วิชสุดา เพ่ิมธัญกรณ 
05033 นาย ธนธัญ นานัน 
05034 นางสาว จีรภา สมบัติมี 
05035 นาง เกวรินทร ประจวบบุญ 
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05036 นางสาว อรวลัญช สุมลฑา 
05037 นางสาว ณัฏฐชญา นวมพิพัฒน 
05038 นาย จักรกฤษฏิ์ โพธิ์ศรี 
05039 นางสาว พิมพวด ี แกวหลา 
05040 นาย มนตรี จิตนาร ี
05041 นางสาว ธัญญารัตน อุปจักร 
05042 นางสาว กมลวรรณ ขจรกลิ่น 
05043 นางสาว ฐิติรัตน คงยิ่งหาญ 
05044 นางสาว ชลาลัย หัสดร 
05045 นางสาว แพรทิพย เกษมสานต 
05046 นาย ภานุพงศ ปนแกว 
05047 นาย ณัฐกร เทียนศรีภูมิ 
05048 นางสาว อรชา พันธเมือง 
05049 นางสาว ยุพดี ศรีนวล 
05050 นางสาว รุงนภา สิทธิพล 
05051 นางสาว กมลพร งามสุพรม 
05052 นางสาว นรรษมณ ศรีสุวรรณ 
05053 นางสาว อรอนงค พุทธิพร 
05054 นางสาว ศิรดา สวางสุข 
05055 นางสาว พักตรศิณี ศรีสวาง 
05056 นาย สุริยา ศรีสวัสดิ ์
05057 นางสาว พัสราภรณ ศรีสงา 
05058 นางสาว นนทิรัตน นาหวย 
05059 นางสาว จิราพร คําบุตร 
05060 นางสาว รัฐพร ลิยี่เก 
05061 นางสาว อรยา นิกุล 
05062 นาย ธีรศักดิ์ ควรสุข 
05063 นางสาว นพวรรณ สมหมาย 
05064 นางสาว สุดารัตน ยี่แกน 
05065 นางสาว วราภรณ อาจหวยแกว 
05066 นางสาว พรพิมล ยุระพันธ 
05067 นางสาว สุวนันท คงพลปาน 
05068 นางสาว บุษบา สะเดาว 
05069 นางสาว มินตรา อันภักดี 
05070 นางสาว รัตนา พรมชาติ 
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                      ช่ือ – สกุล 

05071 นางสาว เบญจมาพร เมืองหนองหวา 
05072 นาย อักษร เชษฐขุนทด 
05073 นางสาว เบญจมาศ กลาหาญ 
05074 นางสาว นฤมล มหาวงษ 
05075 นางสาว ปรียานุช เกษสกุล 
05076 นางสาว อุไรวรรณ กรพันธุ 
05077 นางสาว วจีรักษ เจริญพงษ 
05078 นางสาว ปภัสสา พุมปรีชา 
05079 นางสาว นรรีัตน ใจเลื่อม 
05080 นางสาว จุฬาลักษณ พุทธา 
05081 นางสาว จันทรเจา จันทเขต 
05082 นางสาว นาฎลดา พวงทว ี
05083 นางสาว รัชฎาพร ทองมะหา 
05084 นางสาว อุบลรัตน บุตรประเสริฐ 
05085 นางสาว กัญจนา แฝดสุระ 
05086 นางสาว วรรณา วัดโคกสูง 
05087 นาย วัชระวุฒ ิ แสนทวีสุข 
05088 นางสาว ศรัญญา มียา 
05089 นางสาว ปทมพร ประดิษฐเขียน 
05090 นางสาว วรินทรพร สุขโขธนากิตติ์ 
05091 นางสาว สุภาวรรณ พวงษสัตย 
05092 นาย ณัฐพงษ ภิรมยรื่น 
05093 นางสาว วลัยลักษณ หมองพิชัย 
05094 นาย วสันต บุญอํ่า 
05095 นาย ชวภณ นาทรัพย 
05096 นางสาว กนกวรรณ ขอสูงเนิน 
05097 นางสาว อชิรญา รุจิระกุล 
05098 นางสาว พิชาภัค ศุภศร 
05099 นางสาว ธัญญนันท วันประดุง 
05100 นางสาว ศิริลักษณ คงทน 
05101 นาย ณัตพล มุกดา 
05102 นาย ณัฐกิตติ์ ทาบุราญ 
05103 นางสาว กนกวรรณ ทีน้ําคํา 
05104 นาย ปฏิภาณ ฤดีแกวกลา 
05105 นางสาว พัชร ี สุขลวน 
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                      ช่ือ – สกุล 

05106 นางสาว พิมพวิภา แสนสีหา 
05107 นางสาว ฐิติพร หาญวงศ 
05108 นางสาว ธวัลรัตน ตุมนอก 
05109 นางสาว ปาณิสรา ปาฐวงษ 
05110 นางสาว ขวัญใจ สุดยอด 
05111 นาย เกียรติพงษ ม่ันคง 
05112 นางสาว จิดาภา บัวศรีสิงห 
05113 นางสาว ปราชญา เสมอเหมือน 
05114 นางสาว ธัญชนก รัตนทองสาย 
05115 นางสาว ณิชาภัทร ศักดิ์สิริวัฒน 
05116 นางสาว เพ็ญนภา วิสุงเร 
05117 นางสาว สุนิสา แจมใส 
05118 นางสาว วนิดา พุฒซอน 
05119 นางสาว มิรันต ี จัดนอก 
05120 นางสาว ลําใย ศรีศักดิ์ 
05121 นาย กิติโรจน นวนบุญ 
05122 นางสาว วัชรินทร คําลอย 
05123 นางสาว ปยฉัตร ไวคํา 
05124 นางสาว สุพรรณี แยกโคกสูง 
05125 นางสาว กชพร เปตะโก 
05126 นาย ขจรเดช พรมบุตร 
05127 นางสาว สุดารัตน ญาณปญญา 
05128 นางสาว ชุติมันต เพชรปอ 
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