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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคล           

ตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล ประจ าปี 2565 

------------------------------ 

วันสอบ  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา  07.00 – 16.30 น. 

สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
อาคาร กสท. โทรคมนาคม (อาคาร CAT 1) ชั้น 1-2 เลขที่ 906 ถนนก าแพงเพชร 6                         
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1.  นายจีระศักดิ์  รัตนสุวรรณ   
2.  นางสาวชฎารัตน์  พามอก 
3.  นางสาววาสนา  วิชัยดิษฐ์ 
4.  นางสาวนารี  หินเมืองเก่า 
5.  นางสาวรัชดา  สีดวงจ่า 
6.  นางสาวลลิตา  ไตรแก้ว 
7.  นางสาวพิมพ์  ศรีจันทร์ 
8.  นางสาวอาริศรา  เป็นบุญ 
9.  นางกชมล  เวียงกมล 
10.  นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์ 
11.  นางสาวณัฐพร  แถลงถ้อย 
12.  นางสาวสุวนันท์  โคตธารินทร์ 
13.  นางสาวปรณต  ชาญรัตน์ 
14.  นางสาววันนิสา  ดวงกางเงาะ 
15.  นางสาวทรงพร  กลมคีรี 
16.  นางประจวบ  มีศิล 
17.  นางสาวกุสุมา  วงศชมภู 
18.  นางสาวปรียา  สาหัสชาติ 
19.  นางสาวปรียาภรณ์  นิระราช 
20.  นางสาวทิพาวรรณ  เนียมเที่ยง 
21.  นางสาวสิรินทรา  เคยชิน 
22.  นางสาวนิตยา  ค าเฉลียว 
23.  นางสาววรรัตน์  ฉอสันเทียะ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
24.  นางสาวธนพร  จันทร์แจ้ง 
25.  นางสาวมณีรดา  ธงชัย 
26.  นางสาวชลธิตา  ผลสอาด 
27.  นางสาวสุพัตรา  พัฒน์ธิพงษ์ 
28.  นางสาวสุพัตตรา  ผลสาล ี
29.  นางสาวศิวลี  สิงห์โตทอง  
30.  นางพิกุลทอง  หมวกเอ่ียม 
31.  นางสาวกาญจนา  เกตุโส 
32.  นางสาวนริสา  สรรเสริญ 
33.  นางสาววีรานันท์  รุจิกุลชัยพัทธ์ 
34.  นางสาวจิราวรรณ  มูลสาคร 
35.  นางสาวขนิษฐา  วงษ์ต่าย 
36.  นางสาวสุวนันท์  สุภาพันธ์ 
37.  นางสาวจิราภัค  เมฆอรุณ 
38.  นางสาวอัมพิกา  หาญณรงค ์ 
39.  นางสาวอารีย์  ศิริพร 
40.  นางสาวสุจิตรา บุญเพ็ง 
41.  นางสาวจุรีย์พร อินตุ่น 
42.  นางอรนิภา  พลพันธ์ 
43.  นางวราทิพย์ สุวพรประดิษฐ์ 
44.  นายชัยวัฒน์  เนียนไธสง   
45.  นางสาวขวัญเรือน  โมลา     
46.  นางสาวสุไรดา  เวาะสะ   
47.  นายอันวา  มะละแซ 
48.  นางสาวนิฮาซานี  กือเตะ 
49.  นางสาวฮุษมา  เวาะสะ 
50.  นางสาวอามีเนาะ  มะมิง 
51.  นางสาวอัสวานี  มามะ 
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วันสอบ  วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา  07.00 – 16.30 น. 

สถานที่สอบ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ชั้น 4 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
  เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1.  นางสาวยุพเรศ  โพธิ์เงิน   
2.   นางสาววรรณา  ข าปั้น 
3.  นางสาวพุดฐาดา  เนาวรัตน์ 
4.  นางรัชนก  ตระกูลดนย์ 
5.  นางสาวชัญญา  เกื้อกูล 
6.  นางสาวดารา  รินโพคา 
7.  นางสาวอารยา  เปรมอ้น 
8.  นางสาวดารณี  อินกาโล 
9.  นางสาวชฎาพร  ปทุมานนท์ 
10.  นางสาวจริยา  ค าศรี 
11.  นางสาวกรรณิกา  วงศ์ด ี
12.  นางสาวสุพรรณี  ขุนคงมี 
13.  นางสาววณิชยา  เป็นบุญ 
14.  นางสาวรุ่งรวี  ช านาญศึก 
15.  นางสาวธิติพร  บุญยประยูร  
16.  นายสุทธิศักดิ์  จันทร์จาด   
17.  นางสาวจิราภรณ์  ห่อไธสง 
18.  นายอ านวย  เพ็งผ่อง 
19.  นางสาววัลภา  หิรัญวงษ ์
20.  นางสาวปาริฉัตร  ขุนเณร 
21.  นางสาวสมศรี  เนตรคณา 
22.  นางทิพวรรณ  สุดปราการ 
23.  นางสาวทองจันทร์  มาตสอน 
24.  นางสาวสุภาวดี  ทองศิลป์ 
25.  นายอภิชาติ  เปี่ยมศิริ 
26.  นางสาวภควดี  พรสูงเนิน  
27.  นางสายรุ้ง  อวนบุญจันทร์ 
28.  นางสาวยุพิน  น้ าใจดี 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
29.  นางสาวเกศรา  เมอแล  
30.  นางสาวกรรณิกา โคตรโนนกอก 
31.  นางกรรณิกรณ์  หาขุนทด   
32.  นางสาวนิภาภรณ์  ชูเชิด 
33.  นางสาววิภาวดี  วาณิชประดิษฐ์ 
34.  นางสาวสุภาพร พันธ์พยัคฆ์   
35.  นางรัษฎา  ด้วงเงิน  
36.  นางทับทิม ขาวนิลรัตน์  
37.  นางสาวขนิษฐา ปานเสียง 
38.  นางสุวรรณา งามภักดิ ์ 
39.  นางประภา คงจู 
40.  นางสาวอรกัญญา  ทวีศรี      
41.  นางสาวอรวรรณ  ศรานันทวรวงศ์ 
42.  นางสาวกรรณิกา  เวชยันต์วิวัฒน์ 
43.  นางสาวอโนทัย  เสือเปีย 
44.  จ่าสิบตรีหญิงพันธิดา จ าศรี  
45.  นางสาวบุษบา บุญผล 
46.  นางสาวศิริวิมล  จันทร์สง่า 
47.  นางสาวณัฐชยา  ยิ้มอยู่ 
48.  นางสาววรรณนิภา  โสภารักษ์ 
49.  นางสาวพัชรพร  ส าราญสุข 
50.  นางสาวมัสยา  เพ็งตา 
51.  นางสาวบุษบา สุขแก้ว 
52.  นางอัญชลี กรสวัสดิ์  
53.  นางสาววลี  การะเกต 
54.  นางสาวสุพาณี  มีประเสริฐ 
55.  นางตติยา  โคจรานนท์ 

  

 

 


