
เลขประจําตัวสอบ         ช่ือ - สกุล
312800001 นางสาวศุภนารี  มุสิกสาร
312800002 นางสาวอริสา  เพ็ชรคง
312800003 นางสาวอลิตา  ทักษิณาวาณิชย
312800004 นางสาวอุมเราะห  เจะเระ
312800006 นางสาวอาซีซะ  หะแมดอง
312800007 นางสาวสุธาทิพย  สังขวิเศษ
312800008 นางสาวอัลวาณีย  เจะหยอ
312800009 นางสาวยูสรีนา  สะมาเเล
312800010 นางสาวหัสนิดา  หมันหลี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
แนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตําแหนง เจาพนักงานสาธาธารณสุขปฏิบัติงาน
เขตสุขภาพท่ี 12
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312800010 นางสาวหัสนิดา  หมันหลี
312800011 นางสาวรุสนีย  ซาแม
312800012 นายอิมรอน  วาเตะ
312800013 นางสาวฮุสนา  เจะสนิ
312800014 นางสาวณัฐธิดา  สมบูรณ
312800015 นางสาวปรียานุช  บุญกิจ
312800017 นางนาฏจุฑา  หอบุตร
312800018 วาท่ีรอยโทวีระศักดิ์  เดชอรัญ
312800019 นางสาวโนศรียา  ราชาวนา
312800020 นางสุกัญญา  ไทยกลาง
312800021 นางสาวสรัญญา  สามัญ
312800022 นางสาวอังสนา  บินรัตแกว
312800023 นายวิษณุ  ปราบโรค
312800024 นางสาวจุไรรัตน  ทักษิณาวาณิชย
312800025 นางสาวอังคณา  เลงสะ
312800026 นางสาวแวนุรซีฟะ  บินแวยะโกะ
312800027 นางรจนา  แนะนวน
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312800028 นางอานีรา  เหมตระกูลศิริ
312800029 นางสาวนิตยา  จันทรทอง
312800031 นางสาววสุนันท  เจียนซี
312800032 นางสาวนูรมา  หมานเจริญ
312800033 นางสาวฝาดีหละ  การดี
312800034 นางสาวกาญจนากร  โตะขา
312800035 นางสาวมารีนา  บือราเฮง
312800036 นางสาวภัทรวดี  หนูชุม
312800037 นางสาวมีนา  มาลินี
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312800037 นางสาวมีนา  มาลินี
312800038 นางสาวเสาดะ  วุนชูแกว
312800039 นางสาวสุจินดา  ขนขาว
312800041 นางสาวอัสมา  อุมา
312800042 นางราตรี  ทองเพียง
312800043 นางสาวอัจมาวดี  ฤทธิหมุน
312800044 นางสาวรีตา  เจะหมีน
312800045 นางสาวสุพัตรา  สําลี
312800046 นางสาวเรวดี  มากขาว
312800047 นายวิษณุ  งวนสน
312800048 นายวัชระ  เตงยี่ภู
312800049 นายอนุสรณ  ไกรบุตร
312800050 นางสาวซีตีฮายา  อาแย
312800051 นางสาวฮาวารียะห  นิโซะ
312800052 นางสาวสากียะห  เจะสมอเจะ
312800053 นางสาวอามีเนาะ  สะมะแอเจะมะ
312800054 นางสาวขนิษฐา  จันทรแกว
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312800055 นางสาวจันฑิมา  สามะ
312800056 นางสาวสาวียะ  อาแว
312800057 นางสาวนารีนา  หม่ืนแกว
312800059 นางสาวณัฐธิดา  คงขํา
312800060 นางสาวนางสาวไปยะ  จิ
312800061 นายอภิรัฐ  มาราสา
312800062 นางสาวกาญจนา  โกบไบ
312800063 นางสาวสุธัญญา  เหมือนดี
312800064 นางกัลยา  ริมเขตร
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312800064 นางกัลยา  ริมเขตร
312800066 นางสาวศิวิมล  คงแกว
312800067 นางสาวพิมพิลาศ  หนูทอง
312800068 นางสาวเกศกนก  หอมเชื่อม
312800069 นายกบิณฑ  กาเจ
312800070 นางสาวอามีนี  สะอุ
312800071 นางสาวไหมสุหรี  เจะพร
312800072 นางสาวตวนนารีมาลย  กุโน
312800073 นางสาวนารีซา  สะอิ
312800075 นายบูณียา  บิงดอเลาะ
312800076 นายกิตติศักดิ์  ยังโซะ
312800077 นางสาววาสนา  คงดี
312800079 นางสาวขวัญใจ  ระหยา
312800080 สิบเอกประเดิมชัย  สุทธิปรีชานนท
312800082 นางปทติมา  ไชยเอียด
312800083 นางสาวโศรยา  จันทรเสียม
312800084 นายอภิวัฒน  หมุดลิหมัน
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312800085 นางสาววนิดา  วาเตะ
312800086 นายปยะวัฒน  เก้ือนุย
312800087 นางสาวยุพยงค  เพชรสังข
312800088 นางสาวนูรมา  มะเซ็ง
312800090 นางสาวสามีฮะ  บอแย
312800091 นางสาวพัชริดา  ทองเขาลาน
312800092 นางสาวรัตติญากร  เกิดสมมาศ
312800093 นางสาวธุมาวลี  เอียดแกว
312800095 นายมูฮําหมัดอัซมี  กาซอ
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312800095 นายมูฮําหมัดอัซมี  กาซอ
312800096 นางสาวบัยญีนะ  โตะสนิ
312800099 นางสาวรุสนาณีย  เซะบิง
312800100 นางสาวอัฮลาม  อาแว
312800104 นางสาวอามีเนาะ  หะยีดอเลาะ
312800105 นางสาวสุไฮลา  แวหามะ
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