
  

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

                 ตามที่ได้มีประกาศ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  1  กันยายน  2563       
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ านวน 26 อัตรา สังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 
  

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)   

วันที่  24 กันยายน 2563  
เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครก าหนดไว้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่ 24 กันยายน 2563  
เวลา  13.30 - 15.30 น. 
ณ หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครก าหนดไว้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

 

/ 3. ต้องน าบตัร ... 
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3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย 

เคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว เป็นเวลา    

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน   

ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ

ใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

ก าหนดให้เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.13 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
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4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร ในวันที่ 29 กันยายน 2563  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยบริการที่เปิดรับสมัคร และทาง
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ http://cro.moph.go.th/crpho/  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖



  

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๑.1   ชื่อต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
อัตราว่าง (จ านวน) 1 อัตรา    
หน่วยงาน    กลุม่งานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพญาเม็งราย  
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลพญาเม็งราย  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวชัญญานุช ทาแกง  
002 นางสาวทยากานต์ ทินนา  
003 นายบริบูรณ์ เดชงัด  
004 นางสาวภูพิงค์ ปรัชญา  
005 นางสาวชนิชา มิ่งส่วน  
006 นายธนธรณ์ ศรีรัตนพงษ์  
007 นายกิตติพงษ์ เผ่ากิติ  
008 นางสวาเกวลี ตั้งศรีวงศ์  
009 นางสาวอริสรา พวงอินทร์  
010 นางสาวสุดารัตน์ ต่อมจันทร์  
011 นางสาวภรณ์สุดา ปรารมภ์  
012 นางสาวอภิญญา ยานะโส  
013 นางสาวพัชราวรรณ กองตัน  
014 นายธนารักษ์ การุณยรัต  

๑.2   ชื่อต าแหน่ง  นายช่างเทคนิค 
 กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        10,200  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่จัน 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่จัน  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายธนกฤต แก้วปันมา  
02 นายกรกช โพธิ  
03 นายปฏิวัติ เหมยเมืองแก้ว  
04 นายเอกรินทร์ เพชรสวี  
05 นายอนุวัฒน์ ค าน้อย  
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๑.3   ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 
 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
 ค่าจ้าง         7,590  บาท 
 หน่วยงาน    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลแม่ลาว 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่ลาว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์  

๑.4   ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        10,200  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเวียงแก่น 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลเวียงแก่น  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวพิมภิลัย นุธรรม  
02 นางสาวพรพรรณ ดวงบุผา  
03 นางสาวภัทรวดี รวมจิตร  
04 นางสาววิไล มนัสมโนธรรม  
05 นางสาวณัฐรินทร์ กาค า  
06 นางสาววรรวิลัย แซ่กือ  
07 นางสาวสร้อยสุวรรณ แซ่ว้า  
08 นางสาวมีนา ธิเป็ง  
09 นางสาวกัลยรัตน์ ทองค า  
10 นางสาวมาลี แซ่ลี  

๑.5   ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จ านวน) 6  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑5,96๐  บาท  
 หน่วยงาน   1.งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ กลุ่มงานการพยาบาล (2 อัตรา)  
    2.งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล (4 อัตรา) 
    โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  อ าเภอเวียงชัย  จังหวดัเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวนิภาพร จันทร์ใจ  
02 นางสาวทิชากร สุรินันท์  

/ เลขประจ าตัว ... 
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
03 นางสาวรัชนีพร ก้อนใจ  
04 นางสาวสุภาพร ใจบาน  
05 นางสาวอัญชลี ก้อนแก้ว  
06 นางสาววิรัญชนา ยองขอด  
07 นางสาวเบญญาภา ศรีสุข  
08 นางสาวศศิพิมพ์ นาลัย  
09 นางสาวแค็มจริยา ชัยวร  
10 นางสาวรัตนาภรณ์ กาปัญญา  
11 นางสาวมณฑิรา ไชยลังกา  
12 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีภา  
13 นายสุทธิพงษ์ วรวิทย์  
14 นางสาวจิราภัทร เทพทองปัน  
15 นางสาววาสนา หล่อเลิศฤทธิ์ชัย  
16 นางสาวศิริพร ทองริว  
17 นางสาวศศิณัฎฐ์ พรหมลือ  
18 นางสาวบัณทิตา วงค์วัน  
19 นางสาวพิชชาพร แก้ววรรณา  
20 นางสาวกานต์ธิดา ฉัตรธนานันท์  
21 นางสาวเสาวลักษณ์ ปูกา  
22 นางสาวพรนัชชา ไพศาลศักดิ์  
23 นายจารุวิทย์ ติ๊บก๋า  
24 นางสาววรัญญา เอ้ือทาน  
25 นางสาวนิตยา ปรีชา  
26 นางสาวรัติยากร ปวงค า  
27 นางสาวณัฐกฤตา สุดสม  
28 นางสาวกุลพิชาน์ เสาร์สุวรรณ  
29 นางสาวชนากานต์ จอมแสง  
30 นางสาวผกาวดี อุ่นเรือง  
31 นางสาวนภาพรรณ กรุณา  
32 นางสาวอริสา เป๊กจ๊ะ  
33 นางสาวประภัสรา จินะพรม  
34 นางสาวรัตนาภรณ์ ผสมผล  
35 นางสาวอาทิตยา สารใจ  
36 นางสาวศรัณย์พร ภิญโญ  
37 นางสาวทัดดาว ตุงคบุรี  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
38 นางสาวศศิวิมล ไชยสอน  
39 นางสาววรัญญา กันดอก  
40 นางสาววิรัชญา สุฉายา  
41 นางสาวอภิญญา สิงห์แก้ว  
42 นายณัฐพล อินไผ่  
43 นางสาวทักษวดี จันทร์แก้วพา  

๑.6   ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จ านวน) 8  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑5,96๐  บาท  
 หน่วยงาน   1.งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาล (7 อัตรา)  
    2.งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล (1 อัตรา) 
    โรงพยาบาลแม่สาย 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่สาย  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวชนากานต์ ค านึก  
002 นายวุฒิเมธี กันยะธง  
003 นางสาวหนึ่งฤทัย ยี่เป็ง  
004 นางสาวขวัญจิรา จันทิพย์  
005 นางสาววชิรญาณ์ รุจิเรขา  
006 นายฉลองศักดิ์ สุยะใจ  
007 นางสาวพิมผกา ค าเพียร  
008 นางสาวภัททิยา พรหมมา  
009 นางสาววารัตน์ บุญสุข  
010 นางสาวธัญพิชชา ค าศรียา  
011 นางสาวณัฎฐธิดา ถูระวรรณ์  
012 นางสาวพฤกษา มาละ  
013 นางสาวศิริพร จองอนันต์  
014 นางสาวอริสา เป็กจ๊ะ  
015 นางสาวผกาวดี อุ่นเรือน  
016 นางสาวมณฑิรา ไชยลังกา  
017 นางสาวศศิพิมพ์ มาลัย  
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๑.7   ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑5,96๐  บาท  
 หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลดอยหลวง 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลดอยหลวง  อ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวอภิชญา ศรีวิชัย  
02 นางสาวปิย์วรา ตาซิว  
03 นางสาวมณฑิรา ไชยลังการ  
04 นายณัฐพล อินไผ่  
05 นางสาวพิชญ์สินี ต๊ะวิโล  

๑.8 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวทาริกา ทานสิรา  
02 นางสาวศรัณญา มีซอง  
03 นายธนิษฐ์ เขียวนิล  
04 นางสาวปิยาพัชร หนานบุญ  
05 นางสาววิไลลักษณ์ กองสุข  
06 นางสาวนุชจิรา สันตุ้ยลือ  
07 นางสาวภาวิณี ศรีนวล  

๑.9 ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวสลิลทิพย์ เดชะ  
02 นายธนกฤต จอมภา  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
03 นางสาววชิราภรณ ์ คันธิยงค์  
04 นางสาวนันทพร ปรางค์แสงวิไล  
05 นางสาวกิตติยา จาสมพงศ์พิทักษ์  

๑.10 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวพัชรา ยาแตะ  
02 นางสาวเมธาพร แซ่ย่าง  
03 นางสาวดวงสมร นะนู  
04 นางสาวชลธิชา แสงแก้ว  
05 นางสาวนาตอย มูเชอ  

๑.11 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาตั้ง ต าบลปอ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
สถานที่สอบ           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายเอกรินทร์ ชัยวงศ ์  
02 นางสาวทักษพร กองวงศ์  
03 นางสาววรางคณา ไชยะวงศ์  
04 นางสาวสุทธิดา อินเทพ  
05 นางสาวเมษา วงค์ชัย  
06 นางสาวอรอุมา รานะเรศ  
07 นางสาวศิริประภา วิศัย  
08 นางสาวจตุพร ท้าวธะนะ  
09 นางสาวศิริพร ดารารัตน์  
10 นางสาวปภาวรินทร์ ฤทธิ์โชติกุล  
11 นางสาวรติวรรณ พงศ์พันธ์ไพบูลย์  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
12 นางสาวกนิษฐา ไชยริยะ  
13 นางสาวพันธ์ธิรา จุฬาเพชร  
14 นางวราภรณ์ ยอดมณีบรรพต  
15 นายธิติสรณ์ วงศ์สุริยะเกษม  
16 นางสาวปิยานันท์ ปกครองบ้าน  
17 นางสาวทิพสุดา ปานกลาง  
18 นางสาวศศิวนันท์ วงศ์ชัย  
19 นางสาวพิสมัย แซ่เฮ่อ  

๑.12 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสถาน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงของ 
สถานที่สอบ          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวสุภัคพร นวลใส  
02 นางสาวมัลลิตา วงศ์ชัย  
03 นางสาววรรณพร สิทธิโชคสถิต  
04 นางสาวรุ้งนภา ศรีวิชัย  
05 นางสาวกรวรรณ จิรากุลประเสริฐ  
06 นางดาราวดี อินไชย  
07 นางสาวศิรินันท์ ลือตาล  
08 นางสาวอังคณา ปัญญาใจ  
09 นางสาวภัททิยา ปงกันมูล  
10 นางสาวทอฝัน ปัญโญใหญ่  
11 นางสาวฑิฆัมพร อาษายศ  
12 นางสาวสิริลักษณ์ ตามูล  
13 นางสาวสุนิสา ใจผ่อง  
14 นางสาวปานขวัญ เจตนา  
15 นางสาวปรียากาญจน์ ปราบมาก  
16 นางสาวศศิประภา วงศ์ชัย  
17 นางสาวปิยานันท์ ปกครองบ้าน  
18 นางสาวฑิมฐิกา จตุแสน  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
19 นายวราดิสรณ์ อัครอ าพรไพศาล  
20 นางสาวจิตตราภรณ์ บุญดี  
21 นางสาวประจักษ์จิต พับจัตุรัส  
22 นางสาวณัฐธิดา วงค์จันตา  

๑.13 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 2  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลจันจว้าใต้ 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยมะหินฝน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน 
สถานที่สอบ          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวณัฐวรา   ไชยมณี  
02 นางสาวอภิญญา   อินสาร  
03 นางสาวอลิษา  ยาณะ  
04 นางสาวณัฏฐกานต์   บุญเจริญ  
05 นางสาวกุหลาบ   ดานเรือง  
06 นางสาวสุมินตรา  สัตยวงค ์  
07 นายธนะวรรธน์   อธิชัยพิทักษ์  
08 นางสาวณัฐฐริญา   พิบูลย์ศรี  
09 นางสาวกชกร   เขียวตื้ออินทร  
10 นางสาวเสาวลักษณ์   แสงงาม  
11 นางสาวอรวี  หาญสวัสดิ์  
12 นางวรรณิกา  ฟูเฟ่ือง  
13 นางสาวปิยธิดา  วิริยะ  
14 นางสาววิชนนท์   ม้าแก้ว  
15 นางสาวกัญจนพร   ศรีวิชัยดารัช  
16 นางสาวดนิตา  สะเอียบคง  
17 นางสาวเพ็ญพิชชา  เทือกตา  
18 นางสาววรรณชนก   เขื่อนเพ็ชร  
19 นางสาวชรินทร์ทิพย์   สมบูรณ์ชัย  
20 นางสาวกาญจนา   กุนธะวรรณ  
21 นางสาวนันทวรรณ์   มูลอ้าย  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
22 นางสาวกุลธิดา   จ าปาวงค์  
23 นางสาวอภิญญา   หน้างาม  
24 นางสาวพัชรา   กรุณาก้อ  
25 นายนที   ใจเปรมปรีดี  
26 นายอภิรักษ์   กะรัตน์  
27 นายภานุวัฒน์ เตโจ  
28 นางสาวชฎาพร   ทิพวงค์  
29 นางสาวรัตติยากร  ธรรมขันธ์  
30 นางสาวตุลยา  พบพิมาย  
31 นางสาวอาภาพร   โอคุนิชิ  
32 นายวุฒิชัย   น้อยหมอ  
33 นางสาวรวิภา   จริยเดช  
34 นางสาวเบญญาภา   สุตะวงค์  
35 นายอัทธเมศร์   พิลา  
36 นางสาวธัญญลัลน์   พิมเสน  
37 นางสาวนุชรัตน์   แสนธิ  
38 นางสาวจารุวรรณ  ขัดค ากอง  
39 นางสาวดารารัตน์  มาอุด  
40 นางสาวอรวรรณ  เต๋ต๊ะ  
41 นางสาวกัญญารัตน์  ปวงบุตร  
42 นางสาวปติณญา   จุ่มด ี  
43 นางสาวพรนลัท  อินทา  
44 นางสาวทองกวาว   นวลตา  
45 นางสาวอรนุช   ยอดมณีกาญจน์  
46 นายอนุชา   อินต๊ะเนตร    
47 นางสาวประจักษ์จิต   พับจัตุรัส  
48 นางสาวพัชราภัรณ์  อินต๊ะวงค์  
49 นายสราวุธ  ชัยวงค ์  
50 นางสาวศัญญา   เครือป้อ  
51 นางสาววราพร   พรมชัย  
52 นายอิน  อินแสง  
53 นางสาววัสสุดา  รัตนะ  
54 นางสาวพัชรินทร์   ศิร ิ  
55 นายภูตะวัน  ถิ่นปัญญาวงค์  
56 นางสาวจิณห์วรา   วนาเกียรติสกุล  

 

/ เลขประจ าตัว ... 



  

- 9 - 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
57 นางสาวกนกกาญจน์   กมลรัตน์  
58 นางสาวอุไรรัตน์  ใจดี   ทาซาง  
59 นางสาวน้ าทิพย์   สีดี  
60 นางสาวพรสุดา   ธรรมสรางกูร  
61 นายฮาเซ็ม  บีมา  

 
 

สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร 
1. โรงพยาบาลพญาเม็งราย   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 799 124, 799 033 
2. โรงพยาบาลแม่จัน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

เบอร์โทร 053 771 300, 771 056 
3. โรงพยาบาลแม่ลาว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 603 100 
4. โรพยาบาลเวียงแก่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 603 140 
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 603 123 
6. โรงพยาบาลแม่สาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 731 300 - 1 
7. โรงพยาบาลดอยหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 790 056 
8. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 730 191 
9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 608 173 4 
10. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 791 330 
11. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 เบอร์โทร 053 771 876 

 


