
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี) 
 

เลขประจําตัว 
ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

06001 นางสาว ชนิดาภา ดอนเหนือ 
06002 นางสาว อนุธิดา อนุตรี 
06003 นางสาว กมลวรรณ โมหนองเดิ่น 
06004 นางสาว พัชราภรณ สอนพงษ 
06005 นางสาว ปาริชาต ิ ปานนี ้
06006 นางสาว ขวัญเรือน ศิร ิ
06007 นางสาว เพียร ชุมสีวัน 
06008 นางสาว สุภัสสรา เอ่ียมสะอาด 
06009 นางสาว วารุณี ประทุมรัตน 
06010 นางสาว อทิตยภรณ ศรีประดิษฐ 
06011 นางสาว บุษกร ถิตยสมบูรณ 
06012 นางสาว จุฑารัตน กองคํา 
06013 นางสาว ภิราภรณ จันทรเขียว 
06014 นางสาว ชนากานต ตะลี 
06015 นางสาว อภิสรา ดาดวง 
06016 นางสาว มยุรี หารมาก 
06017 นาง รัชณู ผิวพุม 
06018 นางสาว หนึ่งฤทัย พรมนารี 
06019 นางสาว พรสุดา พันธศรี 
06020 นาย สิทธิพงศ แสนบุญศิริ 
06021 นางสาว กนกอร สอนโพธิ ์
06022 นางสาว ฐิติรัตน กระวัน 
06023 นางสาว ฉัตรธิดา กุลราช 
06024 นาย พินิจนันท คําไสย 
06025 นาย จีรภัทร ชาเหลา 
06026 นางสาว นานฟา จันทรฤาชัย 
06027 นางสาว ศศิวิมล ปองเพชร 
06028 นางสาว ณลิตา ก่ิงไผลอม 
06029 นางสาว จันธิมา โชติจิตร 
06030 นาย นฤเบศร เมืองซอง 
06031 นางสาว สุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล 
06032 นาย อภินันท ปตาระเต 
06033 นางสาว พณิดา ทรงคาศรี 
06034 นางสาว อุษาวดี จันทรังษี 
06035 นางสาว พัสฬาพร ถิตยประไพ 
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ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

06036 นางสาว รัตญา โสตาราช 
06037 นางสาว อัจฉราพร โนนแสง 
06038 นางสาว รัชนีกร บุญกวาง 
06039 นางสาว สุนิศา อุดหนุนเผาพงษ 
06040 นางสาว อัญชล ี บุสุวะ 
06041 นางสาว รัชนู ขาวฟอง 
06042 นางสาว หนึ่งฤทัย คําสอน 
06043 นางสาว วล ี โพธิวัฒน 
06044 นางสาว ปยะธิดา คําสุขดี 
06045 นางสาว เปรมฤดี วรรณขันธ 
06046 นางสาว พัชร ี กองคํา 
06047 นางสาว พัชรา ชัยเศษ 
06048 นางสาว อัญธิกา บรรจงสวัสดิ ์
06049 นางสาว วราพร ใจกลา 
06050 นางสาว จุฑารัตน รักษาดาน 
06051 นาย ภานุเดช ยี่สารพัฒน 
06052 นางสาว แพรวประกาย กุลวงษ 
06053 นางสาว รัมภารมย คําอุดม 
06054 นาย กิตติพงษ คงหอม 
06055 นางสาว พุนทรัพย กํ่าไธสง 
06056 นางสาว ปริศนา จําปาบุรี 
06057 นางสาว ศิริลักษณ สีสมบัต ิ
06058 นางสาว แพรวสําลี ลุนพันธ 
06059 นางสาว ธนาภรณ ภูคํา 
06060 นาง ปยมาพร สุวรรณหงษ 
06061 นางสาว ฉัตรทิพย เพ็ชรชลาลัย 
06062 นางสาว สโรชา คําปะทา 
06063 นางสาว ชินณพัฒน พรมพันธ 
06064 นางสาว จิราพร สิงหาญ 
06065 นางสาว ณัฐธิดา โกสิลา 
06066 นางสาว เพ็ญภักดิ์ พวงมาลา 
06067 นางสาว จันทิมา สระบัว 
06068 นางสาว นิศาชล กอออน 
06069 นางสาว สุจิตรา จารุจิตร 
06070 นางสาว พิมภิลัย จันทรแรม 
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                      ช่ือ – สกุล 

06071 นาย อิทธิพัฒน แกวบับภา 
06072 นางสาว พรทิวา พันธแพง 
06073 นางสาว พักตรพิมล ตรีรัตน 
06074 นางสาว ลลิตา พันพรม 
06075 นางสาว สุดาวรรณ มิระสิงห 
06076 นางสาว ณัฐศุภางค ลีละวิทย 
06077 นางสาว จุฑามาศ ศรีจําปา 
06078 นางสาว สุจิตตรา พันธุพรหม 
06079 นางสาว เพ็ญศิริ จุลมวง 
06080 นางสาว จิรภา โพธิพรม 
06081 นางสาว จุฑาภรณ มณีกอน 
06082 นาย ชัยยา วิสุทธิยา 
06083 นางสาว สุทธิดา สมขลัง 
06084 นาย ณัฐพงษ นาหลอง 
06085 นางสาว วราลักษณ ลอมฤทธิ์ 
06086 นางสาว อภิญญา เงะเศษ 
06087 นางสาว สโรชา ตาตั๋น 
06088 นางสาว สาวิตร ี สําแดงเดช 
06089 นางสาว มัลลิกา พิลึก 
06090 นาย รัชพล ศรีบุญ 
06091 นางสาว บุษราคัม บุญหนองเหลา 
06092 นางสาว จุฬาภรณ เกษมสานต 
06093 นางสาว กัญญาลักษณ พิมพสุต 
06094 นางสาว อารยา ตะวงษา 
06095 นางสาว รัชทิพร ชนะมาร 
06096 นาย อนุสรณ บุญพินิจ 
06097 นาย รณภพ เขจรดวง 
06098 นางสาว ฉัตรฤทัย กวนหลา 
06099 นางสาว นิตยา สมรัตน 
06100 นางสาว กฤษณา จักรเสน 
06101 นางสาว ดุจลัดดา วงศจวง 
06102 นาย อนุกูล เพ็ญศรี 
06103 นางสาว สุภาพร ภูกาสอน 
06104 นางสาว ภัควลัญชญ พินิจมนตรี 
06105 นาย เอกภพ จันทรา 
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                      ช่ือ – สกุล 

06106 นางสาว นัทชกร ชาญชําน ิ
06107 นางสาว อารียา ภูขันสูง 
06108 นาย นันทกร พูลประสิทธิ์ 
06109 นางสาว นิตยา คณิตสาร 
06110 นางสาว สุนันทา สุขแสง 
06111 นางสาว ชนาพร นอยยะ 
06112 นางสาว รจรินทร นิ่งกระโทก 
06113 นาย วิษณุ มีลา 
06114 นาย วิศิษฐ ศรีสรอย 
06115 นางสาว อารีย นวลภักด ี
06116 นาย อารักษ เอ๋ียวสกุล 
06117 นางสาว สาธิยา คูณราช 
06118 นางสาว สุดารัตน พรหมจอม 
06119 นาย สิทธิพงษ ศรีสุข 
06120 นางสาว สุพัตรา พลางวัล 
06121 นางสาว พนิดา มงคลเกตุ 
06122 นางสาว ชลธิชา รินสาทร 
06123 นางสาว ลักขณา บุญขาว 
06124 นาย อภินันท เจนสระคู 
06125 นางสาว พัสวี วีรยาพร 
06126 นางสาว ชิดชนก ศรีสรางคอม 
06127 นางสาว นันทิยา วิจารโภชน 
06128 นางสาว อรยา ภาโนมัย 
06129 นางสาว วิจิตรา ซุยกระเดื่อง 
06130 นาย บุญญฤทธิ์ จันทรมี 
06131 นางสาว ยุวเรศ นามช ู
06132 นางสาว รัตนาภรณ จันตะนี 
06133 นางสาว เนาวรัตน ไวยะ 
06134 นาย พีรดนย พันสนิท 
06135 นางสาว มัสยา ราตร ี
06136 นางสาว อมรรัตน ธาตุวิสัย 
06137 นางสาว คมคาย สายหม้ัน 
06138 นาย วรยุทธ พิมศร 
06139 นางสาว ไวจุณา ชื่นชอย 
06140 นางสาว อัจฉรา วงคเสนา 
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ผูเขารับการประเมิน 

                      ช่ือ – สกุล 

06141 นางสาว ศุจินทรา นิลกลาง 
06142 นางสาว สุธาสิน ี พิชัยกาล 
06143 นางสาว เพชรารัตน สินธุโคตร 
06144 นางสาว เบญญา สมใจนึก 
06145 นางสาว ประวีณา สุมขุนทด 
06146 นางสาว กนกอร ผิวเพชร 
06147 นางสาว สุธิดา กิสันเทียะ 
06148 นางสาว วัชรินทร ทุมทอง 
06149 นางสาว ธรารัตน ทินบุตร 
06150 นาย ธวัชชัย สินเธาว 
06151 นางสาว สุพัตรา ปฏิโชต ิ
06152 นางสาว วริยา เพ็ชรโต 
06153 นาย ณัฐพร เหาะเหิน 
06154 นางสาว ธัญรด ี แสงหา 
06155 นางสาว นิศาชล โคตะสะ 
06156 นางสาว นันทนา อินทรักษา 
06157 นางสาว กมลทิพย คําภ ู
06158 นาย ธานินทร นอยชื่น 
06159 นางสาว ธัญญวรัตน ตะภา 
06160 นางสาว นภาภรณ พรมสุริย 
06161 นาย ณัฐวัฒน นามแสง 
06162 นางสาว นิรชา พิมพมหา 
06163 นาย อลงกต มหาวงษ 
06164 นาย สามารถ ปนวาร ี
06165 นาย เจษฎา จิตอารี 
06166 นางสาว ขวัญฤดี นวนชะนะ 
06167 นางสาว สิริลักษณ กระสวยกลาง 
06168 นางสาว อัจฉราพร บุตรติลา 
06169 นางสาว ชุลีพร เพ็งทอง 
06170 นางสาว อารยา วงศจําปา 
06171 นางสาว มนทิรา พันเดช 
06172 นางสาว อภิญญา ทาพรมมา 
06173 นางสาว สุนันทา โสภาคํา 
06174 นางสาว วิภาวรรณ วิลาผาย 
06175 นางสาว วรมาลี เงินด ี
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06176 นาย ชนกันต แสงออน 
06177 นางสาว สุดารัตน เกษโสภา 
06178 นางสาว รัตนาวด ี อาจชมภ ู
06179 นางสาว อําพา มอขุนทด 
06180 นาย คําเวียง จันทะกัลยา 
06181 นางสาว สุภารัตน ลีบอนอย 
06182 นางสาว ปยภรณ คําเหงา 
06183 นางสาว สายรุง ไมลืม 
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