
 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 

 

  ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 บัดนี้ ก าหนดวันเวลารับสมัคร
ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   

1. นางสาวแสงเดือน รุ่งโรจน์ 
2. นางจันทร์เพ็ญ ลิ้มประเสริฐ 

3. นางสาวเนตรทราย จันทร์มี 
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ขาลไธสง 

5. นางสาวเสวาลักษณ์ สัชชานนทผ ์

6. นายสาธิต  พรหมขจร 

7. นางสาวพิราภรณ์ ตาค า 

8. นางสาวผกาวรรณ ตันมูล 

9. นางสาวคัญทิมา ทูค ามี 
10. นางสาวสุภาวด ี มั่นไทรทอง 

11. นายศตวรรษ  เสือเขียว 

12. นางสาวภัณทิลา ทองค า  
13. นางสาวอภิรดี ยืนยง 

14. นางสาววริสา สุภาพ 

15. นางสาวพชร  บุญเรืองขาว 

16. นายสุทธิศักดิ์ ตั้งสกุล 

17. นางนิลุบล  ดีพลกรัง 

 
 

           ...../ 18 พันต ารวจโทหญิง เนตรดาว
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18. พันต ารวจโทหญิงเนตรดาว พูลจันทร์ 
19.  นางสาวนุสรา เพชรฤทธิ์ 
20. นางสาวพัชรา สุดกังวาน 

21. นางสาวชัญญรักษ์ สว่างสุข 

22. นางสาวเยาวมาลย์ แสนมาโนช 

23. นางทัศนวรรณ์ สุพรรณสาย 

24. นางสาวอรุณวัน ไวประดับ 

25. ร้อยต ารวจเอกหญิงโชษิตา ศรีนิศากร 

26. นายอาทิตย์  เรือนชัย 

27. นางสาวศรุดา เปรมปรีดิ์ 
28. นางสาวอังคณา จันทร์เดช 

29. นางสาวฐาณมาศ เกษเพ็ชร 

30. นางสาวสุพัตรา สิงห์ไธสง 

31. นางวิลาสินี  เสริมศรีสุวรรณ 

32. นางสาวอรพรรณ พรมดี 
33. นางณัฐชานันท์ พิชญ์นันท์กุล 

34. นางสาวสาวิตรี พระเขียนทอง 

35. นางสาวทองใบ ศรีโซ้ง 

36. นางสาวดาริกา อินมา 

37.  นางสาวชมพูนุช จันทร์เพ็ญ 

38. นางสาวประกายดาว ตาลสุก 

39. นางสาวจรรยา ทัศแก้ว 

40. นางปภัสสิลิล อยู่เย็นศิริ 
41. นางสาวยมาภรณ์ ทักษิณ 

42. นางสาวรจนี  คูนาเอก 

43. นางสุวิมล  วิเศษสิงห์ 
44. นางสาวเกษศรินทร์ วัชระพิมลมิตร 

45. นางสาวพนิดา ใจกล้า 

46. นางสาวดวงดาว อาจศิลา 

47. นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์ 
48. นางวิไล  เครื่องค า 

       ...../ 49 นางสาว โชติรส 
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49. นางสาวโชติรส พลไชยมาตย์ 
50. นางศศิธร  ฉายโชติเจริญ 

51. นางสาวเบญจพร สอนฉัตร 

52. นายกฤษดา  ค าสอน 

53. นางสาวกิ่งแก้ว วงษ์ท้าว 

54. นางสาวชาลิสา เอียดช่วย 

55. นางสาวกุลวรัตน์ สิรินันทเกตุ 
56. นางสาวนนธยา ทางถูก 

57. นายศิริพงษ์  ทิพย์มงคลศิลป์ 
58. นางสาววิไล  ฮ่ัวจั่น 

59. นางกุลธิดา  พงษ์สนิท 

60. นายวิษณุ  บุญโห้ 
61. นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ 

62. นางสาววิภารัตน์ หวันเมืองปัก 

63. นางสาวมารินทร์ ศรีบุรินทร์ 
64. นางสาวนิภาภรณ์ แท่นเพชร 

65. นางสาวณัฐชยา วสุธาวิวัฒน์กุล 

66. นางสาวลลิดา สุนทรโภคิน 

67. นางสาวนุสสรา น้อยศรีอยู่ 
68. นายณรงค์เดช เกษโกวิท 

69. นางสาวณภาภัช ปราการสถิตย์ 
70. นายกฤตปกรณ์ ผดาวัลย์ 
71. นายนพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล 

72. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด 

73. นางเสน่ห์  เดชสุขพงษ์ 
74. นายพลัฏฐ์  กมลสวัสดิ์ 
75. นางสาววัลยา มะหะหมัด 

76. นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์เอน 

77. นางสาวธีระนันท์ นาทสีทา 

78. นางสาวฐิตาพร ใจค าฟู 

79. นายชัชวินท ์  ลิ้มวัฒนะ 

80. นางสาวพัชรินทร์ พิลาธรรม 

                 ...../ 81. นางสาว พิมพ์วดา
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81. นางสาวพิมพ์วดา พุ่มชาวสวน 

82. นางสาวนันทนิตย์ นันทะเสนา 

83. นางสาวนงนภัส ประสาวะนัง 

84. นางสาวปวีณา นาคสกุล 

85. นางสาวณัฐฒิญาภรณ์ ไชยนา 

86. นางสาวนัดดา วรรณสูญ 

87. นางสาวณัฐณิชา เนื้อนวล 

88. นางสาวพรพิมล ถิ่นวัดกลาง 

89. นางสาววริสา สุภาพ 

90. นางสาวณัฐชยา ศิวะตระกูล 

91. นางสาวตอห์รียะห์ นาแว 

92. นางสาวจริยา แฉล้มไธสง 

93. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ์ แก้วสกุลณี 
94. นางสาวรัชดาภรณ์ ลาดหนองขุ่น 

95. นางสาวชลฎา สร้อยแสง 

96. นายณรัศม์  แก้วปัญญาศารัศม์ 
97. นางสาวพรพิสุทธิ์ เก่งนาวา 

98. นางสุภาพร  อยู่ไพศาล 

99. นายสุรศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว 

100. นางสาวแรมณภา เวฬุวนาธร 

101. นางสาวจุฑารัตน์ วงษาลี 
102. นางสาวอัสมา ดาโอะ        

 
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์ตามวันและเวลา

ดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   21   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

               
                     
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส าราญจิตต์) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  
 


