
เลขประจําตัวสอบ         ช่ือ - สกุล
201100001 นางสาวอนุสรา  ชัยรัตน
201100018 นางสาวฐิตาพร  ใจคําฟู
201100020 นางสาวเจนจิรา  นามวงค
201100021 นางสาวณัฐธิรา  นันทเพรี
201100025 นางสาวศรัญญา  วังชิ้น
201100032 วาท่ี ร.ต.ปริวัฒน  พิเคราะห
201100035 นางสาวณัฐณิชา  หารกา
201100036 นางสาววิจิตรา  บุญแกว
201100039 นางสาวกรรณิการ  กําเหมาะ

เขตสุขภาพท่ี 1
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
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201100039 นางสาวกรรณิการ  กําเหมาะ
201100040 นายพงศกร  อินยม
201100044 นางสาวณัฐยาภา  วัชรพรมงคล
201100045 นางสาวภัทรีพันธ  ขามสาม
201100049 นางสาวกฤตพร  ทองทา
201100050 นายยุทธนา  สรอยวิทยา
201100054 นางสาวกรรณิการ  รับทองสุขสกุล
201100060 นางสาวพรทิพย  ภูอยู
201100066 นายคมกริช  ไกรเกริกเกียรติ
201100067 นางสาวอนุศรา  มีเงิน
201100068 นายปาลวัฒน  ตะนอย
201100070 นางสาวกมลลักษณ  บุญธรรม
201100072 นางสาวกรรณิกา  กันทะวงค
201100073 นางสาววรรักษ  สายสําราญ
201100076 นายฐิติณัฐ  สิทธิกิจ
201100077 นางสาวปานทิพย  จินดาคํา
201100080 นางสาวเจนจิรา  มาตะพาน
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201100096 นายเสนีย  บํารุงสุข
201100102 นางสาวภิญญาพัชญ  เพชรภักดี
201100103 นางสาวทิพามาศ  อางทอง
201100108 นางสาวภัทราภรณ  สอนคํามี
201100115 นางสาวอภิญญา  เทพรักษา
201100117 นางสาวธิดารัตน  จอมกาศ
201100118 นางสาวนุชนารถ  พรมบุญชู
201100135 นางชลิกา  ระลึก
201100146 นางสาวทิพยรัตน  กันทะ
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201100146 นางสาวทิพยรัตน  กันทะ
201100156 นางสาวพรทิวา  ยาบุญทา
201100161 นางสาวสุปราณี  กาบออย
201100169 นางสาวนันทยา  กันคํา
201100171 นายศุภเดช  บุญเรือง
201100179 นางสาวณัฏฐิภรณ  เทพวิไล
201100185 นางสาวอรณิช  เดนทองแทง
201100186 นายพงษพัฒน  ไชยดิลก
201100191 นางสาวรัตนธนาพร  ยองเพชร
201100196 นางสาวนิตยา  ปจดี
201100199 นางสาวพัทธนันท  ศรีออนทอง
201100201 นางสาวศิริพร  เรือนมูล
201100218 นางสาวจันจิรา  คําแกว
201100220 นางสาวปุณยาพร  ปฏิกา
201100221 นายธนวัฒน  สมบูรณ
201100222 นายรพีพงษ  สิทธิขันแกว
201100223 นางสาวปยะนันท  ทองสุข
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201100240 นางสาวสุชาดา  ลําพูน
201100246 นางสาวอรนิตย  ใจมะสิทธิ์
201100251 นายณัทภัชฬพล  ปนใจ
201100256 นางสาวนันทนัทชญา  การดี
201100258 นางสาวชลธิชา  เข่ือนเกา
201100271 นางสาวจิตรารัตน  เปรมจิตร
201100277 นางสาววรันดา  มีมัง
201100288 นางสาวณัฐสุดา  ยอดออย
201100307 นางสาวกุลวดี  จันทรศร
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201100307 นางสาวกุลวดี  จันทรศร
201100308 นางสาวกุสุมาภรณ  ศิริรัตน
201100316 นายราเชนทร  จีกัน
201100322 นายนมัสการ  ศรีเสน
201100323 นางสาวประภัทตรา  ปญญา
201100325 นางสาวศุภรัตน  เมืองอินทร
201100334 นางสาวรสลิน  อินถา
201100352 นายณัฐรัตน  จันเครื่อง
201100357 นางสาวสายนที  คําปอ
201100365 นางสาวปาริฉัตร  เหล็กกลา
201100373 นางสาวสริญญา  ธนุพลหาร
201100376 นายพงศกร  เพ็ชรหาญ
201100379 นายเอกลักษณ  ดอกนอย
201100385 นางสาวภาณุมาศ  แสนอุม
201100392 นางศุจีภรณ  ตุยคํา
201100409 นางสุภาพรรณ  กันธาซาว
201100412 นางสาวสุกัญญา  ศรีธิ
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201100415 นางสาวณัฐณิชา  ทิพยรัตน
201100419 นายวิสิษฎ  อาจหาญ
201100422 นางสาวชฎาพร  วันแวน
201100445 นางสาวปาริชาต  ใจมณี
201100447 นางสาววัลลภา  จําปาทอง
201100456 นายสระรี  ศรีวิชา
201100457 นางสาวแสงเดือน  นคร
201100465 นางสาวอรพรรณ  เงินสรอย
201100471 นางสาวปานิดา  สิงหบุญ
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201100471 นางสาวปานิดา  สิงหบุญ
201100475 นางสาวสุกัญญา  อินทชัย
201100476 นายพิเชษฐ  ตื้อยศ
201100478 นายฉัตรชัย  ไวยะกา
201100483 นายกานดิศพัฒนจ  บุญปลูก
201100494 นายวชิรกร  แกนเรณู
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