
  
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

                 ตามที่ได้มีประกาศ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  1  กันยายน  2564       
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ านวน 27 อัตรา 
หน่วยงานสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ 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 
  

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)   

วันที่  21  กันยายน  2564  
เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครก าหนดไว้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

2. ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่  21  กันยายน  2564 
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 าบัตร ... / 
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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 

เครง่ครัด 
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 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

ง) ส านักงานสาธารณ ... / 
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 ง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2564  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยบริการที่เปิดรับสมัคร และทาง
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ http://cro.moph.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑๕



  
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๑.1   ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         12,240  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาววริญญา  ลือเรือง  

๑.2   ชื่อต าแหน่ง    นักโภชนาการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลพาน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวภาวรินทร์   แสงแก้ว  
02 นางสาวจามจุรี   พรมสุวรรณ์  
03 นายณัฐรินทร์   กันจะสิน  
04 นางสาวกมลนิตย์    ใจยอด  
05 นางสาวสุภาวิตา    ถาวะดี  
06 นางสาวณัฐพร    มาใจ  
07 นายวิวัฒน์    ใจเถิง  
08 นางสาววนัชพร    ธรรมสอน  
09 นางสาวภัทรวดี   จอดสันเทียะ  
10 นางสาววรรณิศา    ธนะวงค์  
11 นางสาวชยพร   ฟูแสง  
12 นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน ์  
13 นางสาวจิราภัทร์   สว่างทิตย ์  
14 นางสาวจุฑามาศ   ปิจวงค ์  
15 นางสาวสินีนาฏ   ทาหนัด  
16 นางสาวพนา    หมื่นวังใน  
17 นางสาวกุลธิดา   แสนหลวง  
18 นางสาวปนัดดา   อู่เงิน  
19 นางสาวกุลิสรา   เวียงโอสถ  
20 นางสาววรัญญา   โยมา  
21 นางสาวปิยธิดา   ธิยาม  

 
เลขประจ าตัว ... / 
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

22 นายศุภชัย   เทพธิดา  
23 นางสาวนิภาวรรณ    มะยอง  
24 นายศิวกร   ไกลถิ่น  
25 นางสาวเบญจรัตน์   อินตาพรม  
26 นางสาวแสงมณี   นิธิสกุลบวร  
27 นางสาวนิพัทธา   อ่ินค า  
28 นางสาวรังสิมันตุ์   ตันเตโช  
29 นางสาวศิรินยา   แดงมณี  
30 นางสาวมณัฑนา   เมืองนันท์  

๑.3   ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         13,300  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลพาน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวศิริพร   แก้วค าอ้าย  
02 นางสาวคารีน่า   ไออิซาวา  
03 นางพิมพ์มาดา   ดวงพันนา  
04 นายพนม   อรขันท์  
05 นางสาวเบญจวรรณ   ยมนา  
06 นางสาวนิจฉรา   เทพวงค์  
07 นายพงษ์ธวัช   เบ็ญชา  
08 นายอนุพงษ์   ยาน้อย  
09 นางสาวพนิตนันท์   มาลา  
10 นายอนันต์สิทธิ์   ใจหล้า  
11 นางสาววรรณิศา   พณิชย์กุล  
12 นางสาววรัญญา   กาวิละ  
13 นายนราวุฒิ   อินต๊ะสาร  
14 นางสาวเพียงตะวัน   ค ามา  
15 นายชาญชัย    บรรดิ  
16 นายฤกษ์ชัย   ยะหมื่น  

 

 

 
1.4 ชื่อต าแหน่ง ... / 
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๑.4   ชื่อต าแหน่ง    พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         7,590  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลป่าแดด 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
101 นางสาวนภาพร จีแปง  

๑.5   ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน)  3  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล  
   โรงพยาบาลแม่จัน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาววรรัตน์ เพรียวสามพราน  
02 นางสาวสิรินารถ เนียมสวรรค์  
03 นางสาวพันธ์ลักษณ์ สุยะ  
04 นางนรินทร์ทิพย์ ปินตา  
05 นางสาวธนพร ยะเชียงค า  
06 นายธนพรรณ กันทะขู้  
07 นางสาวสุภานัน เชื้อเมืองพาน  
08 นางสาวเขมจิรา ขันค า  
09 นางสาวณัฐฐิกา ปัญญา  
10 นางสาววรรณิกา หงส์ค า  
11 นายอิศม์เดช มะลิวัน  
12 นางสาวธมลวรรณ ถายะ  
13 นางสาวศศิวิมล แก้วปันมา  
14 นางสาวตวงทิพย์ กัลยาณกุล  
15 นางสาวสุทธิดา สิทธิวงค ์  
16 นางสาวดุษฎี ใจบุญ  
17 นางสาวพัชรินทร์ ปวงวงค์ค า  
18 นางสาวสุชานร ี นันทชาติ  
19 นางสาวศิริวรรณ อุ่นติ๊บ  
20 นายณัฐพล อินไผ่  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

21 นายวชิรวิทย ์ ชัยวงศ ์  
22 นางสาวรัตนาภรณ์ ขันสุธรรม  
23 นางสาวยศวรีย์ สุริยะ  
24 นางสาวจุฑามาศ กุลด ี  
25 นางสาวนภัสญาณ์ ค าหล้าทราย  
26 นางสาวมุฑิตา ปันทะมา  
27 นางสาวสุธินันท์ วรสิรชากุล  
28 นางสาวรัตนาภรณ์ กาปัญญา  
29 นางสาวสุพนิดา อนันต์  
30 นางสาวพิมพ์พิชชา ติ๊บสุภา  

๑.6   ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         7,590  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงแสน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายนันทพงศ์ บุญคง  
002 นายสุพจน์ สอนราช  

๑.7   ชื่อต าแหน่ง    พนักงานประจ าห้องยา 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         7,590  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเชียงแสน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวชลิตา ชัยชนะ  
002 นายธนะวรรธน์ อธิชัยพิทักษ์  
003 นางสาวนุชนารถ เชื้อชุ่ม  
004 นายวิทวัส ค ามงคล  
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๑.8   ชื่อต าแหน่ง    นักกายภาพบ าบัด 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวเมธาพร สมนาศกัดิ์  

๑.9   ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน)  2  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวธดากรณ์ วงค์ใหญ่  
002 นางสาวเกวลิน ไชยมหาวัน  
003 นางสาวชนาพร ลาคลึ  
004 นางสาวเบญจมาศ จันแปงเงิน  
005 นางสาวเบญมาภรณ์ จันทาพูน  
006 นางสาวเบญจวรรณ เมธกรณ์  

๑.10 ชื่อต าแหน่ง    นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลดอยหลวง 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลดอยหลวง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวกรรณิการ์ เดชชัย  
002 นางสาวบุปผคนธ์ เชื้อเมืองพาน  
003 นางสาวชนิกานต์ กาศวิเศษ  
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๑.11 ชื่อต าแหน่ง    นักจิตวิทยา 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวนาถฤดี เดชะคัมพร  
02 นายชินภัทร แก้วศรี  
03 นายธนกฤต แรงทน  
04 นางสาวสุชานันท์ ชุ่มสา  
05 นางสาวจุฬามณี ในโจ  
06 นางสาวกชกร พงศาธีราพงศ์  
07 นางสาวสุทธิดา ลิ้มพิทักษ์ชัย  
08 นายสินศักดิ์ แก้วจันทร์  

๑.12 ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย 
สถานที่สอบ    โรงพยาบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวธดากรณ์ วงค์ใหญ่  
02 นางสาวอารีรัตน์ ใจทิพย์  
03 นางสาวพัชริดา วงษ์เทพเตียน  

๑.13 ชื่อต าแหน่ง    แพทย์แผนไทย 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลท่าก๊อ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวขวัญจิรา สุรินแก้ว  
02 นางสาวเจนจิรา เสนาะเกียรติ  
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๑.14 ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         10,200  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลจันจว้าใต้ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวนฤมล จันแดง  
02 นางสาวธิดารัตน์ สีลาขวา  
03 นางสาวพรพิมล ปาลี  
04 นางสาวประนอม ไทยเหนือ  
05 นางสาวจันทร์จิรา ช านาญนิล  
06 นางสาวอาทิตยา ใจค ามา  

๑.15 ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         10,200  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันทราย 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายทวีพงษ์ จันทาพูน  
02 นางสาวกัลยาณี ค าน้อย  
03 นางสาวปิยาภรณ์ กันทะวงค์  

๑.16 ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         10,200  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเม็งราย หมู่ 10 ต าบลเม็งราย 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวพัณณิดา   วงค์ใหญ่  

02 นางสาวเบญจมาศ   สุริยม  

03 นางสาวรัตติยากร   ทะลือ  

04 นางสาววิรัญญา   อ่ินค า  

05 นางสาวนงนุช   นุชกิจ  
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๑.17 ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยก้าง หมู่ 5 ต าบลไม้ยา 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาววิภาวี   ปานอินทร์  

02 นางสาวเบญจวรรณ   เมธกรณ์  

03 นางสาวปิยวรรณ   ยั่วยวน  

๑.18 ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลหนองป่าก่อ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายธีรพงศ์ อภิวงษ์งาม  
002 นางสาวดุจดาว เดชมงคล  
003 นางสาวนันทิยา แก้วรากมุข  
004 นางสาวสิริกัญญา สุขเณร  
005 นางสาวสุภาพร ครุฑนอก  
006 นางสาวพิสมัย แซ่เฮ่อ  
007 นางสาวพัทธนันท์ เตชาสวัสดิ ์  
008 นางสาวนัทธมน ไผ่ทองพันธุ์  
009 นางสาวสุมิตรา ค าทา  
010 นายกรรณ ธนะวงศ์  
011 นายเอกราช แสนเครือค า  
012 นางสาวมานิตา โพธิกุล  
013 นางสาวทิพวรรณ ฟุ้งชาติยวงษ์  
014 นางสาวภัทราพร เวชสุค า  
015 นางสาวชัชชญา สมมณี  
016 นางสาวนันทิตา เงินท๊อก  
017 นางสาววิภาวรรณ บรรณกิจ  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
018 นางสาวนิชกานต์ พงศ์สรรเพชญ  
019 นางสาวศศิประภา วงศ์ชัย  
020 นางสาววิลัย ทรงด ารงค์กุล  

๑.19 ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         10,200  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวชุตากาญจน์ กันธิ  
002 นางสาวชนิดา เชี่ยวชาญ  
003 นางสาวทิพวรรณ กันธิยะ  
004 นางสาวณัฎฐณิชา พรมเมือง  

๑.20 ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         13,300  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 น.ส.เรืองรอง  กาจินะ  
02 น.ส.เบญญาภา   กองอุดม  
03 น.ส.สวุรินทร์   ระมาย  
04 น.ส.ณัชชา   แจ่มใส  
05 น.ส.มิลินลฎา   วังใจ  
06 น.ส.กมลวรรณ   จันหนองแห้ว  
07 น.ส.สธุิดา   สารเสวก  
08 น.ส.บวรรัตน์   เตวิน  
09 น.ส.นววรรณ  ปุระศิริ  
10 น.ส.วราภรณ์   ซาเสน  
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๑.21 ชื่อต าแหน่ง    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         7,590  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลป่าอ้อดอนชัย  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๐๐๑ นางธนมลพรรณ์   ค านุช  
๐๐๒ นายระพี    ตุมทะบุรี  
003 นายศุภโชค   ไชยชมภู  
004 น.ส.เจนจิรา   อภิวงค์ษา  
005 น.ส.วชิราภรณ ์   ชัชธรรมสกุล  

๑.22 ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลเวียง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวพรไพลิน   วงค์ตั้ง  
002 นางสาวนรีกานต์    ค าแสน  
003 นางสาวนันทัชพร   ชาวไพร่  
004 นางสาวมลทิพย์   ภิระบรรณ์  
005 นางสาวอภิชญา   บุญลือ  
006 นางสาวธารทิพย์   ทองทา  
007 นางสาววรกานต์   สนชาวไพร  
008 นางสาวคันธมาทน์    ท างาม  
009 นางสาววชิรญาณ์   ก้อนแก้ว  
010 นางสาวกมลชนก   กาใจ  
011 นางสาววธิดา   เขตร์รักษา  
012 นางสาวพัชรินทร์  ศิร ิ  
013 นางสาววรณัน   แสงท้าว  
014 นางสาวจารุวรรณ   ฟองดา  
015 นางสาววรรณชนก   เขื่อนเพ็ชร  
016 นายวุฒิชัย   น้อยหมอ  
017 นายอัฐ   วรรัตน์  
018 นางสาววนิชธิชา  อุ่นกันทา  

1.23 ชื่อต าแหน่ง 
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๑.23 ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลยางฮอม 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวอภิญญา อินสาร  
002 นางสาวน้ าทิพย์ สีดี  
003 นางสาวอักษราภัค มะโนสีลา  
004 นางสาวศุษมารัตน์ วงค์ผา  
005 นางสาวอมรรัตน์ แสงนิล  
008 นางสาวพรรวินท์ พลเจริญ  
009 นายขันติชัย อุ้ยฮวน  
010 นางสาวนิสา อินต๊ะรักษา  
011 นายจิรายุทธ ใจตรง  
012 นางสาวโยธิกา สุริยะค า  
013 นางสาววาสนา วรวงศ ์  
014 นางสาวปติณญา จุ่มด ี  
015 นางสาวนารีรัตน์ อนุเคราะห์  
016 นางสาวเพ็ญพิชชา เทือกตา  
018 นายพิทักษ์พงศ์ สุขวัฒนา  
019 นางสาวรักชริน ท าบุญ  
020 นางสาวระพีพรรณ หมอกเหมย  
021 นางสาวสุมณฑา โตสุข  
022 นางสาวยุวพร อินสุวรรณ  
023 นางสาวกนันท์ฑา วงศ์สาร  
024 นางสาวกนกกาญจน์ กมลรัตน์  
025 นางสาวนันทิตา เงินท๊อก  
026 นางสาวพรสุดา นันปัญญา  
027 นางสาวชัชชญา สมมณี  
028 นางสาวณัฐธิดา มีอาหาร  
029 นางสาวทกัษพร กองวงศ์  
030 นางสาวภัทรพร อุปละมงคล  
031 นางสาวพรนภา ปันทิพย์  
032 นางสาวพรพิมล สามี  

 
เลขประจ าตัว ... / 
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
033 นางสาววิลัย ทรงด ารงค์กุล  
034 นางสาวเพ็ญพรรณ เป็กธะนะ  
035 นางสาวดุษฎี อินแปง  

๑.24 ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         15,960  บาท 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันกลาง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวรัตนาพร  แสนก๋า  
002 นางสาวรสสุคนธ์  เขื่อนทา  
003 นางสาวชลธิชา  จันทาพูน  
004 นางสาวณัฐธิยาน์  ผสมกุล  
005 นายศตายุ  ใจเพชร  
006 นางสาววาสนา  วรวงศ ์  
007 นางสาวธัญญารัตน์  วันชนะ  
008 นางสาวญาดาวดี  น้อมวงษ์ชู  
009 นางสาวสาธิดา  แสงแก้ว  
010 นางสาวณัฐชา  มะโนวรรณ  
011 นางสาวสุพรรษา  วงศ์ศรี  
012 นางสาววันทนา  สีหานารินทร์  
013 นางสาวชัชชญา  สมมณี  
014 นางสาวณัฐพร  พยายาม  
015 นางสาวแจ่มจันทร์  กันทะวงค์  
016 นางสาววราภรณ์  เชื้ออุบล  
017 นางสาวนันทวรรณ  มูลอ้าย  
018 นางสาวจิราภรณ์  ไชยมงคล  
019 นางสาววราภรณ์  ค าสร้อย  
020 นางสาวลภัสรดา  สิงห์สังข์  
021 นางสาวสุพรรณี  ศรีสว่าง  
022 นางสาวดนิตา  สะเอียบคง  

 
 
 
 
 
 



  
สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร 

1. โรงพยาบาลพาน  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 721 345-6 

2. โรงพยาบาลป่าแดด  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 654 479-80 

3. โรงพยาบาลแม่จัน  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 771 300, 771 056 

4. โรงพยาบาลเชียงแสน  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 777 035, 777 017 

5. โรงพยาบาลดอยหลวง  อ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 790 056 

6. โรงพยาบาลแม่ลาว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 603 100 

7. โรงพยาบาลแม่สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 786 063 

8. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 730 357-8 

9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 786 096 

10. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 771 876 

11. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 799 078 

12. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 790 064 

13. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 953 086 

14. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 713 031 

15. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 777 093-4 

16. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 657 249 

17. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 721 458 

18. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 910 331 

 


