ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
-----------------------------------ตามที่ได้มีประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็น พนั กงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 นั้น
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
ทั้ ง นี้ การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น ข้ า งต้ น นี้ ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 3
ได้ ป ระกาศตามเอกสารและข้อ เท็ จ จริ งที่ ผู้ ส มั ค รได้รับ รองตนเองในใบสมั ครว่าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค ร ดั งนั้ น หากปรากฏภายหลั งว่ าผู้ ส มั ค รรายใดมี
คุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ…

-2ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

เลขประจาตัว
ผู้สมัคร

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานมิติส่งเสริม
ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต
- ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกับเครือข่ายและ
เขตสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้าน
สุขภาพจิต และวางแผนการดาเนินงานผ่านแผนงาน
โครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กรมสุขภาพจิต

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

001 – 302

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ อาคารเรียนโรจน์เรืองปัญญา
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

- ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่
23 กัน ยายน 2562 ทางเว็บ ไซต์ ศูน ย์ สุขภาพจิตที่ 3 www.mhc03.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า
อาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
ให้ ผู้ ผ่ านการประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ ารับ การ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ…

-3ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
5. การทางานเป็นทีม
- ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

เลขประจาตัว
ผู้สมัคร

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1

หมายเหตุ การประเมิน ครั้งที่ 2 จะพิ จ ารณาจากประวัติ ส่ ว นตัว ประวัติก ารศึก ษา ประวัติ การท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ อารมณ์ ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน และ
เสียสละ เป็นต้น
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทราบ วั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องน าบั ตรประจาตัว ผู้ ส มั คร และบั ตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตั ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ปรากฏชัดเจน ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ ามนาเครื่อ งมือและอุป กรณ์ สื่ อสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ทุ กชนิด เข้ าไปใน
ห้ อ งสอบโดยเด็ ด ขาด หากน าเข้ าห้ องสอบจะถื อว่าเจตนากระท าการทุ จ ริต และหากเกิด การสู ญ หายจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ควรไปถึงสถานที่ สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบ...

-44.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิด
ที่ในการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะนั้น
4.7 เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ
ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.8 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.9 ถ้ าสอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ งค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.10 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้ องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด
ทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.13 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.14 ผู้ ใ ดไม่ ม าภายในก าหนด วั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า ว ถื อ ว่ า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่
30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 www.mhc03.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า
อาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวสุริ อุปมนต์)
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
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ชื่อ – สกุล
นางสาวอมิตา บารุงทอง
นางสาวทัพพยาพัศ เตี้ยสอาด
นางสาวณัฐพร พลบารุง
นางสาววรรณิสา ขุนชานาญ
นายประวิทย์ ขัตธรรมศรี
นายกันตพงษ์ มะโต
นางสาวณิชารีย์ ลาภเกิด
นางสาวสุทธิษา จันเขียน
นางสาวพฤกษา อาจเกิด
นางสาวมินตรา หนองหลวง
นางสาวสกุลรัตน์ ลี้ลับ
นางสาวเมวีญา สระทองพร
นางสาววดีรดา ทวีทรัพย์ล้าเลิศ
นางสาวสุธิชา ศรีวิเศษ
นางสาวกาณจนาภรณ์ อัครวงษ์
นางสาวจินตนา พรมลา
นางสาวจันธิมา ประสาทเขตรการ
นางสาวนภัสสร ลาทอง
นางสาวปาริชาติ บัวรอด
นางสาวกนิษฐา โพธิ์ศรีนาค
นายอรุณศักดิ์ จ้อนแจง
นางสาวปรียานุช สุขกรม
นางสาวมาพร สังฆะราม
นางสาวอารยา สิทธิสาริกิจ
นางสาวบุณยาพร อ้นชื่น
นางสาวกาญจนา กุลศรีไทวงษ์
นางสาวเกวลี แจ้งสว่าง
นางสาวพัชรินทร์ เกล้าวิกรณ์
นางสาวอนัญญา ใจรัก
นางสาวมัทณี มูลอาษา
นายธนพนธ์ แดงด่อน
นางสาวเกศินี ป้องแก้วน้อย
นางสาวณิชกานต์ สุวรรณบัวสด
นายพุฒิชัย พิลึก
นางสาวปัทมพร ประดิษฐ์เขียน
นายสิทธิพงศ์ แสนบุญศิริ
นางสาวเมธาวี โตลา
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038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074

ชื่อ – สกุล
นางสาวพันนิดา สอนสิน
นายอนุชา ผกามาลย์
นางสาวชุติมันต์ เพชรป้อ
นางสาวพาฝัน คุณชื่น
นางสาวชนัญชิดา ศิลอนันต์
นางสาวจริยา จันทร
นางสาวพลอยไพลิน บุตสา
นางสาวภมรทิพย์ สาสนบูรณ์
นางสาวพรณิชา ป้อมคา
นายณัฐกิตติ์ อุดเป็งเครือ
นางสาวหนึ่งฤดี นิ่มนุช
นางสาววรากร อัครเมธาทิพย์
นางสาวพัชราชูธิต ชัยชนะ
นายวรพจน์ บุญเจริญ
นางสาวสุภัสสร ชูชื่น
นางสาวอินธุอร ลาไย
นางสาวฑิฆัมพร ดีบ้านคลอง
นางสาวศุภลักษณ์ ศักดาณรงค์
นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นน้าเที่ยง
นายนพดล คงเมือง
นางสาวชนาภา พรมดวง
นางสาวพิชชาพร วินิจสร
นางสาววิรัญฎา จันทรีย์
นางสาวกัญจนพร วรรณา
นางสาวนพวรรณ แก้วแดง
นางสาวสโรชา มณีไสย
นางสาวสุพรรษา พจมานสว่างวงศ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ หงอกสีทา
นางสาวศุภิสรา สอนสุภาพ
นางสาวสุพิชชา บัวเจริญ
นางสาวตวงพร พิกุลทอง
นางสาวอรทัย เล่าเรื่อง
นางสาววริศรา พงษ์ไพบูลย์
นางสาวณัฐนรี โถสกุล
นางสาววริศรา อ้ายมา
นางสาวเสาวนีย์ ลาเสือ
นางสาวสุภาพร บุตรสิงห์
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075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ – สกุล
นางสาวฐาปนี โคตรมุงคุณ
นางสาววรรณนิสา พุกสุข
นายอนุสรณ์ จันทร์แจ่ม
นางสาวจีรวรรณ เกิดนวน
นางสาวนันทิชา คู่เคียง
นางสาวปานตะวัน ปานปุย
นางสาวพานิดา คงมั่นคุณธรรม
นางสาวอินทิพร คล้ายทอง
นางสาวจุฑามาศ นิ่มคา
นางสาวหนึ่งฤทัย รังมาตร์
นายณัฐพล พันธุราช
นายชัยวัฒน์ ศรีสิน
นางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์
นางสาวนันทสิริ ม่วงปาน
นางสาวธิดารัตน์ วันศิริสุข
นางสาวศรัณยพร แม้นทอง
นางสาวนิตติยา มั่นยา
นางสาวจิรภาสมณี มะณี
นายปราณปรียา นฤนาทวรกุล
นางสาวณัฐชา รักนา
นางสุภาพร คาดี
นางสาวธิติยา แก้วจันทา
นางสาวสุวิดา จันทร์หอม
นางสาวสุมารินทร์ ดอกคา
นายปรินทร ปรมปณต
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วปัญญา
นายปฎิภาน วิปัดทุม
นายรัฐพล แสงสีดา
นางสาวศิริพร กลิ่นเฟื่อง
นายวรัญญู ทองใบ
นางสาวพนิดา สุขตา
นางสาวณภัทร์วรัญญ์ อยู่ยืน
นางสาวอนุศรา กันทะเงิน
นางสาวภีรยาภรณ์ ทองประกอบ
นางสาวเสาวลักษณ์ เผือกวงษ์
นางสาวณัฐชยา ป่าพฤกษา
นางสาววิสสุตา กลั่นแตง
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ชื่อ – สกุล
นางสาวนัจนันต์ อินจันทร์
นางสาวสุจรรยา อาภา
นางสาวสิริยากร แซ่โง้ว
นางสาวกัณฑิมา แน่งน้อย
นายเจษฎา จิตอารี
นางสาวพิชาภัค ศุภศร
นางสาวศิริพร เผือกกล่อม
นางสาววราภรณ์ คาศรี
นางสาวอรพรรณ ใจผ่อง
นางสาวนิตยา รุ่งธิติธรรม
นางสาวสุพรรษา บุญผาด
นางสาวพัชยา ต่วนโล้
นางสาวปิยะธิดา ไสสี
นางสาวกาญจนา แย้มสรวล
นางสาวรุ่งนภา สิทธิพล
นางสาวจันทรกานต์ แสงจันทร์
นางสาวนัชกร แป้นจันทร์
นางสาวฐิตินันต์ อานุภาพ
นางสาวรดา ฉ่าแสง
นางสาวสุนิสา ประสม
ว่าที่ ร.ต.หญิง นภามาศ ใจผ่อง
นางสาวจริยา ยิ่งมาก
นางสาวรพีพรรณ โสภา
นางสาวสุทธิดา บัวเชย
นางสาวน้าฝน สุขะเสวต
นางสาวธัญญมาศ สังข์นาค
นางสาวสุดารัตน์ งอนรถ
นางสาวปาริฉัตร นรสิงห์
นางสาวเจนจิรา รอดอ่วม
นางสาวปัณณพร ตันธีระพงศ์
นางสาวชญาณี บุญมูล
นายเอกลักษณ์ วิชัยรัมย์
นางสาวนีรนุช บัวเขียว
นางเจรียงพร คล้ายชาวนา
นางสาวภัศราวรรณ คุ้มแสง
นางสาวสุธิดา ฉ่ากลิ่น
นางสาวธัญทิวา ธิใจเงิน
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ชื่อ – สกุล
นางสาวณิชากานต์ จันทกูล
นางสาวจันจิรา เทียนแก้ว
นางสาวนิภาภรณ์ ปะตังเวสา
นางสาวอชิราญาฬ์ บุญมี
นางสาวธิดารัตน์ งอมสันเทียะ
นายวชิรนนท์ อภิรัตน์วรโชติ
นายกิติศักดิ์ อู๋เถื่อน
นางสาวรักษ์สุดา ช่อรักษ์
นางสาวฤทัยรัตน์ ชุ่มสุวรรณ
นางสาวชลธิชา ขเม้นดี
นางสาวจุฑากาญจน์ โพธิ์ทอง
นางสาวชลจิตร สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
นางสาวสายฟ้า จุลพันธุ์
นางสาวสุธาทิพย์ เหม็นเณร
นายวรพล ภู่โพธิ์
นางสาวสุนิตา สนพลกรัง
นางสาวกัญญาภัทร พิพิธกุล
นางสาวพัชริดา จันทร์เรือง
นายเทวฤทธิ์ หาญสันเทียะ
นายจารัส วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
นางสาวยุพารัตน์ อดิธนากร
นางสาวจิรัชญา เข็มนาค
นายวีระ ทิพย์อุทัย
นางณัฏฐากมล อยู่เพชร
นางสาวนันทลียา โสภณ
นางสาวจรรยพร เฉยพ่วง
นางสาวอนงนุช ศิริ
นางสาวมินตรา อันภักดี
นายอนุชิต นาวิชา
นางสาวปวีณา กล่อมกล่านุ่ม
นางสาวสุวนันท์ เกิดศิริ
นายกฤษติชัย พุดสอยดาว
นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยขุน
นางสาวเกวลิน เกตุชื่น
นางสาวกิติภรณ์ สุดเอี่ยม
นายณัฐวุฒิ ตันแก้ว
นางสาวปัทมาพร ปัทมจิตร
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

ชื่อ – สกุล
นายอุทัย แสงอรุณ
นางสาวชลิตา ทิมอ่วม
นางสาวช่อเพชร จะจ่าง
นางสาวฉัตรฑริกา ศรีมหาพรม
นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
นางสาวสุวนันท์ จันทร์น้อย
นางสาวประภาพร ไวยวงษ์
นางสาวนิศากร พิจิตรศิริ
นางสาวณญาดา กุนนะ
นางสาวรัชฎาพร ทองมะหา
นางสาวกิตติยา สังข์เครืออยู่
นางสาวณัฐพร แตงอ่อน
นางสาวนภาพร หนองหลวง
นางสาวจุณฑามาศ ขาววิลาศ
นายชรินทร์ เอนกศิริ
นางสาวนิตยา กุนแกม
นางสาวนภาพร มอญสร้อย
นางสาวฑาริกา หงษ์จีน
นายธาตรี น้อยอ่า
นางสาวปาริมา นวลผ่อง
นายชัยวัฒน์ จันทร์ศรี
นางสาวภาวิณี กันอินทร์
นางสาวเพชรรัตน์ เจกะโพธิ์
นางสาวกาญจนา พรมนัส
นางสาวอัญชลี ทับทวี
นางสาวณัฐฐิรา พวงชัง
นางสาวอริสรา บารุงไทย
นางสาวนนทิยา ศรีศาลา
นางสาวณัฐชยาน์ อุทาเศษ
นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอด
นางสาวมนิษิณี นาคบุตร
นางสาวบุษราคัม อินเต็ง
นางสาวศุภิสรา โกสุมโชติรส
นางสาวนฤมล ศรีสิทธิ์
นางสาวเมษา ขันแก้ว
นางสาวภาวิไล เขม้นเขตกิจ
นายธวัชชัย ไชยบุศย์
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัตนาภรณ์ ทรัพย์ขา
นางสาวสสิธร พันธิ์พิทักษ์
นางสาวพรสุดา สอนทุ่ง
นางสาวพนัดดา อินทร์มี
นางสาวรัชนีกร วันดี
นางสาวกัญญารัตน์ ยมหา
นางสาวชัญญานุช ทาบึงการ
นายกวีภัทร ไทรสังขโกมล
นางสาวมณีรัตน์ เชื้ออินทร์
นางสาวสมจิตร ป้อมสา
นางสาววิลาวัณย์ บุญมี
นางสาวชาลิสา คามูลตรี
นางสาวนิภาวรรณ เขียวทอง
นางสาวอาทิตนันท์ สมิงนิล
นางสาวพิราวรรณ เนื้อทอง
นางสาวสุธาสินี ขาน้อย
นางสาวณัฏฐธิดา อ่อนสอาด
นางสาวกมลฉัตร พูลประเสริฐ
นางสาววิชญานีย์ กลิ่นจันทร์
นางสาวจารวี ชานาญเวช
นางสาวกิ่งแก้ว อุ่นพิมพ์
นางสาวพิชญาภา ทาจินะ
นางสาวสุภัสสรา เอี่ยมสะอาด
นายดนัย สีขาว
นางสาวธันยาภรณ์ กิ่งแก้ว
นางสาวพรพิมล พุ่มแสน
นางสาวจุฑารัตน์ ลอยแก้ว
นางสาวกมลรัตน์ แสงนพรัตน์
นางสาวบุญณิสา ภู่แสงทอง
นางสาวเฌอรัญกร ทามี
นางสาวนันทิชา ต่ายน้อย
นางสาวจาริยา สิงห์รักษ์
นางสาวพรพัสนันท์ เหลาเกลี้ยง
นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง
นางสาวภาวิดา กุศลวงษ์
นางสาวสุรีย์พร เต๊ะดอเลาะ
นางสาวจุฑารัตน์ ฝูงชนเชย

-8เลขประจาตัวสอบ
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

ชื่อ – สกุล
นางสาวฐิติชญา ตันยา
นางสาวปรียาภรณ์ สีดาจันทร์
นางสาวสายสมร ปั้นนาค
นางสาวอลิศา แก้วมา
นางสาวรสสุคนธ์ เขม้นเขตการ
นางสาวขวัญใจ ปานตา
นางสาวกิตติยา แก้วแพง
นางสาววาสนา อ่าตาบ
นางสาวกัญนิชชา ชัยมงคล
นางสาวมณฑาทิพย์ เนียมจันทร์
นางสาวกนกพร อักษรสิน
นายสราวุธ ชัยวงค์
นางสาวณัฏฐ์ปรัศมน นนพิภักดิ์
นางสาวปัทมา จันทร์พูล
นางสาวชลธิชา ม่วงพิม
นางสาวมาริษา บัวแก้ว
ว่าที่ ร.ต.หญิง วิจิตรา สุขวิญญา
นางสาวอัมพร จิตภักดี
นางสาวเจนจิรา สุขีพันธ์
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ วงษ์ลักษณ์
นายขจรเดช พรมบุตร
นางสาวทิพวรรณ นันทเวช
นางสาวรุ่งฟ้า สรรพ์สุขเติม
นางสาวอภัสรา จันทรัตน์
นางสาวจรีพร ฆารจรัส
นางสาวพิมพ์วิภา กิริณี
ว่าที่ ร.ต. อนุมัติ จีนบางช้าง
นางสาวชิดชนก สุขวิรัตน์
นางสาวพัชรินทร์ ยอดยิ่ง
นางสาวสุชาดา ยั่งยืนกสิกิจ
นางสาววิชญาวรรณ หมั่นทรัพย์
นายณรรฐวัฒน์ สายเพ็ชร์
นางสาววัชราภรณ์ หัสแดง
นางสาวธนาภรณ์ หิรัญสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนันพัชร อัมรนันท์
นางสาวณัฐธยาน์ จันทาทับ
นางสาวเกวนัส ประยูรเจริญชัย
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ชื่อ – สกุล
นางสาวมลฤดี การภักดี
นายพิรัชธนชัย โกส้ม
นางสาวอนุสสรา อนุเคราะห์
นางสาวจรัสพร อ่อนเหลือ
นายอภิสิทธิ์ นาคอ่อน
นางสาวพิมพ์ชนก แอนสุวรรณ์

