
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพาน 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบเพ่ือบรรจุบุคคลท่ัวไปเปนลูกจางชั่วคราว รายวัน 

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

ตามประกาศโรงพยาบาลพานเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลท่ัวไปเปนลูกจาง
ชั่วคราวรายวัน ดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน  4  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล 
2. เภสชักร   จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานเภสัชกรรมฯ 
3. เจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานเภสัชกรรมฯ 
4. นักกิจกรรมบําบัด  จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
5. นักกายภาพบําบัด  จํานวน  2  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
6. นักเทคนิคการแพทย  จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานเทคนิคการแพทย 
7. พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน  3  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล 
8. พนักงานบริการ จํานวน  2  อัตรา ปฏิบัติงานกลุมงานทันตกรรม 

เพ่ือปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพาน ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 
โดยเปดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นลงแลว คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกไดตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครสอบเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้.-       
 1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานการพยาบาล  

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว ชนัญญา ทากอง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 02 นางสาว ปราณันต เทพนิล 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นางสาว วชิราภรณ กันแมน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 04 นางสาว จุฑาทิพย จันตะโมกข 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 05 นางสาว พลอยไพลิน นันทะศิริ 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 06 นาง จิรัศม์ิชยา หาญสุวรรณ 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 07 นางสาว ปยมน พวงคํา 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 08 นางสาว ศศิษา พลจังหรีด 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 09 นางสาว ศิรประภา อดทน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 10 นางสาว นวกชมณ จุลวงค 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 11 นาง ธันยมนย วงศสิงห 

 2. ตําแหนง เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเภสัชกรรมฯ 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว รัฐมณี แสนขัติ 

 3. ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเภสัชกรรมฯ 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นาย เมฆินทร เชื้อเมืองพาน 
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 4. ตําแหนง นักกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว อรรวินท นาคหฤทัย 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๒ นางสาว ชิษณุชา หลาพระบาง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นางสาว ชมพูนุท สะหลี 

 5. ตําแหนง นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว ภัคจิรา โลหะภากร 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 02 นางสาว นัฎชลี  มณีใส 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นางสาว อนัญญา เปยงแหล 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 04 นาย กิตตินันท กันทะเขียว 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 05 นางสาว ปนัดดา  แซอ้ึง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 06 นางสาว สุดาพร สมปาน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 07 นางสาว จุฑาภรณ มหาวงศนันท 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 08 นางสาว นงนภัส พรมสี 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 09 นางสาว ไอริน โอฬารสิริวัฒน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 10 นางสาว ศิรินทิพย โพธิยอด 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 11 นางสาว ศิริญญา ใจแนน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 12 นางสาว ปยะนาถ วงศไชย 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 13 นางสาว สัจจพร ศรีวิชัย 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 14 นางสาว ชมพูนุช ไชยสุวรรณ 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 15 นางสาว ปยธิดา ทาบุญสม 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 16 นางสาว รัตติยา นอยหลา 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 17 นาย มนตมนัส เทพอินถา 

 6. ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเทคนิคการแพทย 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นาย ศิวกร วิสุทธินันท 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 02 นางสาว ปพิชญา เดชมี 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นางสาว ศศิพิมพ หลอวนาวรรณ 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 04 นางสาว พิสุทธิศิริ  ธุระ 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 05 นางสาว ปญญาพร ทองแปน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 06 นางสาว กนกดาว ลาภโต 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 07 นาย บรุพล กันคํา 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 08 นางสาว จิรัชญา ฝอยทอง 
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 7. พนักงานชวยเหลือคนไข ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานการพยาบาล 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว สุรัตนดา ดีหลา 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๒ นาง รุงนภา เดชวาร ี
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นาย ธีรธวัช ทะริน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 04 นางสาว สิริลดา สันออน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 05 นาย ศักดิ์นรินทร ศูนยกลาง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 06 นาย ณัฐวุฒิ จุลวงค 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 07 นางสาว ชไมพร วรรณมณี 

 8. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานทันตกรรม 

เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๑ นางสาว ฐาปน ี นรรัตน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 0๒ นางสาว ประภาพร ศรีบุญเรือง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 03 นางสาว หนึ่งฤทัย สิงหคํา 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 04 นาย ณัฐกิตต รุนเดิม 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 05 นางสาว สุภาพร ทาแกง 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 06 นางสาว จิราภรณ ปญญาวัน 
เลขประจําผูมีสิทธสอบ 07 นาย ฤทธี   แกวริญ 

 ทั้งนี้  ใหผูมีรายชื่อไปถึงสนามสอบ เวลา ๐๘.๔๕ น. วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐-16.๐๐ น. สอบขอเขียน, สอบสมัภาษณและภาคปฏิบัติ ณ หองประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลพาน  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

 
                              (นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท) 
                      นายแพทยเชี่ยวชาญ  รักษาการในตําแหนง 
                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพาน 

   


