
  

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

สังกัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

                 ตามที่ได้มีประกาศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  10  สิงหาคมคม  2565       
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 อัตรา  
หน่วยงานสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นั้น 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

หนว่ยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  
กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวณฐัณิชา ไพศาลยศกุล  

2. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเวียงเชียรุ้ง 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางมาลิน หมั้นยืน  

3. ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเทิง 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวจันทร์ทิพร จันทร์สีทอง  
02 นางสาวภัททิยา ปงกันมูล  
03 นางสาวพรธิชา มุ้งกุนา  
04 นางสาวประภาพร ปินนะสุ  
05 นางสาวชิดชนก ไชยหา  

4. ตำแหน่ง ... / 
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4. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลป่าแดด 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นายนิรันด์ เชียงโส  

5. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลป่าแดด 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวรัตนา แสวงงาม  
02 นางสาวกัลย์สุดา โลสุยะ  
03 นางสาวณหทัย ขวัญฤดี  
04 นางสาวศุจินันท์ ศรีวาจร  

6. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางขวัญดาว มาฟู  

7. ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวศิริรัตน์ ปุกคำ  
02 นางสาวศริพิร กิจยาธร  
03 นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ  
04 นางสาวอารดา จันทร์เงิน  
05 นางสาวชิญาณ ี อินต๊ะเทพ  
06 นางสาวกฤตสินี ระวังภัย  

 
 
 

8. ตำแหน่ง ... / 
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8. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวอัจฉรา วงค์ราช  
02 นางสาวพุทธสุดา ช่างจัด  
03 นางสาวแสง นามลก  
04 นางสาวธัญชนก บุญธิมา  
05 นางสาวจริาภรณ์ ลุนาบุตร  
06 นางสาวรัศมี มาเยอะ  
07 นางสาววารุณี กอบคำ  
08 นางสาวณิชกานต์ ศรีวิชัย  
09 นางสาวเรณุกา ธรรมสิทธิ์  
10 นางสาวสิรามล พ่ึงปัญญา  
11 นางสาวศรณัยา เขื่อนคำแสน  
12 นางสาวมิติพร จายยอง  
13 นางสาวปัญญาพร หวังดุล  
14 นางสาวศุภพิชญ์ เสนาวงค ์  
15 นางสาวชุดาภา อินทะรังษี  
16 นางสาวศริิรัตน์ ภูบรรทัด  
17 นางสาวสิริรัตน์ ขัตติยะ  
18 นางสาวพิทยารัตน์ หอมนาน  

9. ตำแหนง่  นักกายภาพบำบัด 
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลขุนตาล 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นายเจษฎาพงษ์ ปัญญา  
02 นายมนต์มนัส เทพอินถา  
03 นางสาวนงนภัส พรมสี  
04 นายพีรดนย์ จนัทร์ต๊ะ  

 

 

 

 
10. ตำแหน่ง ... / 
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10. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนตาล 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นายจักรกริช ใจนันต๊ะ  

11. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพาน 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวสายสวาท คำไร่  

12. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
หนว่ยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  

กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลพญาเม็งราย 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวพัชรี อินวงศ์หงาว  

13. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
หนว่ยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล  

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นายยาเต ลาหู่  

14. ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
หนว่ยงาน กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวชลันดา  จันติ๊บ  
02 นางสาวอติกานต์  ผัดธิ  
03 นางสาวสิรินทิพย์  เชียงมูล  

 

 

15. ตำแหน่ง ... / 
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15. ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ 
หนว่ยงาน กลุม่งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ   ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นายมควัฒน์ เจริญศักดิ์  

16. ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนว่ยงาน กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ข้าวต้ม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายวรธน จันเลน  
002 นางสาวเพ็ญพิชชา เทือกตา  
003 นางสาวณัฐภรณ์ บุญโสม  
004 นางสาวอังคณา โสภากันต ์  
005 นางสาวสุธีรัตน ์ สิทธิขันแก้ว  
006 นางสาวภัทราภรณ์ วินันต์  
007 นางสาวศรีดาว รุ่งโรจน์ไพศาลกุล  
008 นางสาวณิชาภัทร ไชยสาร  
009 นางสาวโมน่า วรเดชสิทธิชัย  
010 นางสาวณัฏฐพร ย้อนหมอก  
011 นางสาววาสนา วรวงศ ์  
012 นางสาวธัญญารัตน์ วันชนะ  
013 นางสาวปรียา งามศิริ  
014 นางสาวรสสุคนธ์ เขื่อนทา  
015 นายฐกฤต ไชยศรี  
016 นางสาวอทิตตยา กันติรัตน์  

17. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
หนว่ยงาน กลุม่งานบริหารสาธารณสุข  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวสุพรรษา ไชยวงค ์  

18. ตำแหน่ง ... / 
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18. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
หนว่ยงาน กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแมเ่จดีย์ใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางพัสภร กมลเพชร  

19. ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนว่ยงาน กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งผา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวภัทรวดี จอมแปง  
02 นางสาวอรนิช กองมา  
03 นางสาวอารยา อุ่นแปง  
04 นายยศนนท์ สิกขาจารย์  
05 นางสาวมณัฑนา กันใจ  
06 นางสาวศพุรรณวษา ใจวิถ ี  
07 นายกฤษฎา อ่ินคำ  
08 นางสาวชญานิศ จุมพิต  
09 นางสาวสุกฤตา ชัยวงศ ์  
10 นางสาวเขมจิรา สาระตา  
11 นางสาวนลินนิภา รอดทอง  
12 นายนพพร ธรรมขันธ์  
13 นายวุฒิชัย น้อยหมอ  
14 นางสาววราภรณ์ คำสร้อย  

 

 

 

 

 

 

20. ตำแหน่ง ... / 
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20. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
หนว่ยงาน กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งผา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 

สถานที่สอบ   ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวชนัญชิดา หมื่นโพธิ  
02 นางสาวสุรัญญา ปัญญาวงค์  
03 นางสาววิลาสิณี แสงเมือง  

ข)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา  
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 
  

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)   

วันที่  25 สิงหาคม 2565  
เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครกำหนดไว้ 

 

ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่  25 สิงหาคม 2565  
เวลา  13.30 - 15.30 น. 
ณ  หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครกำหนดไว้ 

 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

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

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

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

ได้รับอนญุาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

4.3 ต้องเชื่อฟัง ... / 
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4.3   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 
โดยเคร่งครัด 

4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา  

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดใน   

ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก 
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ

จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

กำหนดให้เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก 

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต 

จากคณะกรรมการ    
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ 
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยบริการที่เปิดรับสมัคร และทาง
เว็บไซตส์ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ http://cro.moph.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 


