
 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี 
 

  ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี บัดนี้ ก าหนดวันเวลา
รับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24-25 
กรกฎาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 เวลา8.30-12.00 น. และ 
13.00-16.30 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   

1. นางสาวสุชาดา ช่างตีทอง 

2. นางสาวสุภาพร ปัญสุวรรณ์ 
3. นางสาวพิชชาพร มณีโรจน์ 
4. นางสาวปาริชาติ อนุอัน 

5. นางสาวปลิตา อนุอัน 

6. นางสาวญาตินันท์ โขงเขต 

7. นางสาวปนัดดา พลศักดิ ์ 
8. นางสาวมุทิตา เรืองราษฎร์ 
9. นางสาวอภิญญา แสนปาง 

10. นางสาวรัตนา กาญกันหา 

11. นางสาวรมณภัทร ละอองดี 
12. นางสาวพรรณปพร ตระกูลศักดิ์ 
13.  นางสาวศิริวรรณ เจริญลักษ์ 

14. นางสาววรรณิศา ทับสกุล 

15. นายสมโภช  บุญปก 

16. นายสมรักษ์  นนทขันธ์ 
17. นางสาววรัญญา สุขโอภาส 
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18. นางสาวกชพรรณ เพชรรัตน์ 
19.  นางสาวเนตรนภา เนตรพะลิตร 

20. นางสาวธันย์ชนก ชัยเดช 

21. นางสาวพิม  ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14 

22. นางสาวมินตรา ลีจ้อย 

23. นางสาวสุกัญญา ทิพย์โอสถ 

24. นางสาวกุลยรัตน์ มณีโชติ 
25. นางสาวจุฑามาศ ลนขุนทด 

26. นางสาวสุนิศา ใหม่พ่ึง 

27. นางสาวระวินันท์ เทพมณีรีตน์ 
28. นางสาวนัฐกานต์ ตันติสิริวงศ์ 
29. นางสาวณัฐนารี อุ่นวงค์ 
30. นางสาวอังคณา บุญลึก 

31. นางสาวรุ่งทิวา ก้านค า 

32. นางสาวเกวลิน โพธิ์บุรีพานิช 

33. นางสาวเอมอร พาลาด 

34. นางสาวศศิธร เพ่ิมพูล 

35. นางสาวพบพนิต สุขกระแสร์ 
36. นางสาวกรกต ร าจวน  
37.  นางสาวปภัสรา ยอดสิงห์ 
38. นางสาวพรชนก ศรีวงค์ษา 

39. นางสาวจุฑารัตน์ เรืองด้วง 

40. นางสาวอันตรา ชัยยันต์ 
41. นางสาวมุกดา ทานะเวช 

42. นางสาวพัชรมัย ตาธิยะ 

43. นางสาวพรภัสสร นิภานันท์ 
44. นางสาวกิติยา โชคบัณฑิต 

45. นายมนัส  บุบผาเต 

46. นางสาวสุดารัตน์ รัตนผาภูมิ 
47. นางสาวรวิษฎา ปาณะศรี 
48. นางสาวศิริรัตน์ วรรณโชต ิ
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49. นิธินารถ  เต็มหลวง 

50. นางสาวสุภัค  สุขสบาย 

51. นางสาวศิริวรรณ สุมลนอก 

52. นางสาวอาทิตยา จงใจ 

53. นางสาวสุวนันท์ กล่ ากลาง 

54. นางสาวศุภัชญา คุ้มเคลือบ 

55. นายสุทธิชัย  เมืองก้อน 

56. นางสาวอัจจริยา แก่นจันทร์ 
57. นางสาววรัญญา พุฒชา 

58. นางสาวอารีย์ บุญสอน 

59. นางสาวนารียา บือราเฮ็ง 

60. นายสุชาติ  หูเขียว 

61. นางสาวจุฑามณี สัตย์สกุล 

62. นางสาวกามูณี กาโบะ 

63. นางสาวนุรไอนี มิง 

64. นางสาวเนตรฤทัย พวงแก้ว 

65. นางสาวกฤษฎาภรณ์ สัตราศรี 
66. นางสาวเบญจพร โพธิบุตร 

67. นายคมสิทธิ์  ไพไหล 

68. นางสาววัชราภรณ ์ โพกสูงเนิน 

69. นางสาวณัฐชิชา ถ้วยงาม 

70. นางสาวโซเฟีย ตาเยะ 

71. นางสาวดวงตะวัน พรมมาศ 

72. นางสาวภรณ์พิมล สุวะมาตย์ 
73. นางสาวกิตติยา รุ่งเรือง 

74. นางสาวเสาวลักษณ์ หูตวน 

75. นางสาวณัฐิภรณ์ วงศ์ประยูร 

76. นายวีระพันธ์ แสงเพชร 

77. นางสาวอริศรา สงวนนาม 

78. นางสาวกาญจนา บุญประภาศรี 
79. นางสาวฐิติวรดา เทพสุทา 

80. นางสาวนนทิยา สวัสด ี
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81. นางสาวกรรณิการ์ ชลิตาเกษม 

82. นางสาวนิรชา อุยนาคธรรม 

83. นางสาวปราณี แสงศรีจันทร์รัตน์ 
84. นางสาวมณธิดา นิ่มสกุล 

85. นางสาวกนกวรรณ สินปุ 
86. นางสาวพิมพ์ใจ บุญชัยดุ้ง 

87. นางสาวจุฑามาศ ส านักวังชัย 

88. นางสาววสุรัตน ์ ทิมน้อย 

89. นางสาวศันศนีย์ จันทร์นาค 

90. นางสาวสุชาดา ช่างตีทอง 

91. นายอนุพันธ์  รุ่งเรือง 

92. นางสาวบุญพิทักษ์ พิมรี 
93. นางสาวนราพร เรียนพืช 

94. นายจิระโรจน์ โสล ี

95. นางสาวกิรติกา กาติ๊บ 

96. นายจีรศักดิ์  ภูริบริบูรณ์ 
97. นางสาวซูฮัยลา สาแล๊ะ 

98. นางสาวอัสรีนา นวลจันทร์ 
99. นางสาวปรายฝน สายน้ าเย็น 

100. นางสาวมนันท์นรินทร์ อรรถวัน 

101. นางสาวฉัตรแก้ว  ช่องวารินทร์ 
102. นางสาวสายธาร  ใบศรี 
103. นางสาวสุพรรณิกา พันธ์ขาว 

104. นางสาวธิดารัตน์  บุตรพรม 

105. นางสาวฟ้า  จุฑาภรณ์ 
106. นายเดโช  ส้มโต 

107. นางสาวยีสมี  กาเต๊ะ 

108. นางสาวกรรณิการ์ ชลิตาเกษม 

109. นางปุณยนุช  แก้วพันค า 

110. นางสาววิไลพร  คูณเลสา 

111. นายมูฮัมหมัดฮัลฟิน ลือแม 

112. นายคณัสนันท์  เกสรพันธ์ 
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113. นางสาวซูรีนา  สามอ 

114. นางสาวมยุรี  หัสนี 
115. นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงจิตร 

116. นางสาวติยาภรณ์  เต็มเปา 

117. นางสาวจันทร์ธิมา ศรีบุญเรือง 

118. นางสาววาสนา  ศิริพิพัฒน์ถาวร 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลา
ดังกล่าว 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

               
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส าราญจิตต์) 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  
 


