
  
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

                 ตามที่ได้มีประกาศ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2563       
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ านวน 24 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 พฤศจิกายน 2563  
เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ หน่วยบริการที่เปิดรับสมัครก าหนดไว้
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 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 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 

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 

 
 
 

/ 4.17 ผู้ใดไม่มา ... 
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4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยบริการที่เปิดรับสมัคร และทาง
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ http://cro.moph.go.th 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘



  
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๑.1   ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
อัตราว่าง (จ านวน) 1 อัตรา 
ค่าจ้าง         15,960  บาท    
หน่วยงาน    กลุม่งานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลดอยหลวง  
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลดอยหลวง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวจุฑาภรณ์   มหาวงศนันท์  
02 นางสาวเมธาพร   สมนาศักดิ์  
03 นางสาวเบญจพร   สุภาอินทร์  
04 นางสาวภัคร์ภัสสร   ตาเกะงากิ  
05 นายณัฐภัทร   ช่วยบ้าน  

๑.2   ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
101 นายวโสจน ์ สืบสมบัติ  
102 นางสาวดาริน ถิ่นจันทร์  
103 นางสาวจิตรานุช ชัยนันท์  
104 นางอภิญญา รักสถาน  

๑.3   ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จ านวน) 2  อัตรา    
 ค่าจ้าง         15,960 บาท 
 หน่วยงาน   1.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล (1 อัตรา)  
    2.งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ กลุ่มงานการพยาบาล (1 อัตรา) 
    โรงพยาบาลป่าแดด 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
201 นางสาวบัณฑิตา วงค์วัน  
202 นางสาวลัลนา ปะละวัง  
203 นางสาวจิรารัตน์ เชิดชู  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
204 นางสาวกนกพรรณ นันตา  
205 นางสาวฐิตาพร พนมไพศาลสกุล  
206 นางสาวณิชกุล สมวัน  

๑.4   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        8,300  บาท 
หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวจารุวรรณ น าผง  
02 นางสาวกัญญาภรณ์ รุ่งโรจน์ธนไพศาล  
03 นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้ว  
04 นางสาวอรุณวรรณ เตโม  
05 นางสาวรัศมีจันทร์ ปันรูป  

๑.5   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        8,300  บาท 
หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่สอบ  โรงพยาบาลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวสุรัญญา ปัญญาวงค์  
02 นางสาวณภัสสร ค าปาวีระ  
03 นางสวหัสยาภรณ์ ทะลา  
04 นางสาวอรณี กิจจา  
05 นางสาวฐิติพร ชาญกิตติโชติ  
06 นางสาววัชรากร พรหมมินทร์  
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๑.6   ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
 กลุม่ตามลักษณะงาน บริการ 
 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
 ค่าจ้าง         7,59๐  บาท  
 หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  อ าเภอเวียงชัย  จังหวดัเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายอธิวัฒน์ ชัยชมภ ู  

๑.7   ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 
 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑0,20๐  บาท  
 หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเชียงแสน 

สถานที่สอบ  โรงพยาบาลเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวศรัญญา ศรีวิชัย  
02 นางสาวพาวรัณร์ เพชรน้ า  
03 นางสาวชุติมันต์ บานใจ  

๑.8 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
สถานที่สอบ         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาววรรณศิริ      พุ่มทวี  
02 นางสาวธิดารัตน์       รู้ธรรม  
03 นางสาวศรัณญพร     สมนาม  
04 นายสมจิต              ภักดีวงษ์  
05 นางสาวพัชรินทร์      ศรีใจมา  
06 นายวัชรินทร์           อินทรีย์  
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๑.9 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแยง ต าบลหงาว 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางซิง                  ธิโนชัย  
02 นางสาวชุติมันต์        ต๊ะหล้า  
03 นางสาวศิรินทร        สิงห์ตื้อ  

๑.10 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ต าบลตับเต่า 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายนิธิกร              ใจรัตน์  

๑.11 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ต าบลตับเต่า 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางยุพิน               หินทราย  
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๑.12 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันทรายงาม 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวภัททิยา        ปงกันมูล  
02 นางสาวณัฐรุจา         พระสว่าง  

๑.13 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นายวรุฒ   ดวงจิตร  
2 นางสาวนันท์ลภัส ทาว่อง  
3 นายกันตพงศ์   ใจวงค ์  
4 นางสาวนิภาวรรณ มะยอง  
5 นางสาวรุ่งทิวา   อุปนันท์  
6 นางสาวณัฐชา พรมมาศรี  
7 นางสาวพิชามญชุ์ ปันธิยะ  
8 นางสาวปติญญา จุ่มด ี  
9 นางสาวรัตนาพร แสนก๋า  

10 นางสาวสุมิตรา วิทยาลัย  
11 นางสาวทองกวาว นวลตา  
12 นางสาวนันทวรรณ มูลอ้าย  
13 นางสาวจรัญญา   วังสิงห์  
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๑.14 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นายอิทธิพัทธ์   ปินตานา  
2 นางสาววัชรีย ์ ดาวเรือง  
3 นางสาวนันทนัช   ขันค านันต๊ะ  
4 นางสาวกุลธิดา จ าปาวงค์  
5 นายรัชพล   แสนศรี  
6 นายสรวิชญ ์ อินตาเปา  
7 นางสาวสิรินทรา   ศรีคุ้มเหนือ  
8 นางสาวกันสุดา พรมเอ้ย  
9 นางสาวชลดา ปาลี  

10 นางสาวศุภรดา เมทรา  
11 นางสาวศิรินญา  แข็งบุญ  
12 นางสาวณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี  
13 นางสาววรรณพร ยารณะ  
14 นายจาตุรงค์ ขันดี  
15 นางสาวอรญา ปัญญาค า  
16 นางสาววชิรญาณ์ สิทธิ  
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๑.15 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวกุลิสรา เวียงโอสถ  
2 นางสาวดวงชีวัน ทิพย์สุวรรณ  
3 นางสาวจินนพัต ส านัก  
4 นางสาวกุลปิยา กันจีน๊ะ  
5 นายณัฐวัส มาวิน  
6 นางสาวชฎาธร มโนวรรณ์  
7 นางสาวอาทิตยา   โอนอ่อน  
8 นางสาววิภาพร บุญพยุง  
9 นางสาวธนพร ฟองค า  

10 นางสาวกาญจนา กุนธะวรรณา  
11 นางสาวนฐพร  ส านัก  
12 นางสาวเจนจิรา แซ่ลี  
13 นางสาวสุธีรัตน ์ สิทธิขันแก้ว  
14 นางสาวอาริยา ธรรมวงศ์  

๑.16 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

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

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวสุธิพร ดวงคิด  
02 นางสาวลาวัณย์ ทินนา  
03 นายชลวัชร ์ พะโรศิลป์  
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๑.17 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวมลดา แยม๊อ  
02 นางสาวสุวนันท์ บุญมี  
03 นายโยธิน ยาละ  
04 นางสาวรสรินทร์ อุสาใจ  

๑.18 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพญาไพร หมู่ 14 ต าบลเทอดไทย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวสายพิน เกศแก้วกร  

๑.19 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันติคีรี ต าบลแม่สลองนอก 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวอรพิน เบอเชกู่  
02 นางสาวชัญญานุช เลส่อ  
03 นายเมืองเพชร ปิ่นเมือง  
04 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่หวัง  
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๑.20 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยมุ ต าบลแม่สลองใน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวจิตราพร นามแสง  
02 นางสาวศิริวรรณ วงศ์ม่าน  

๑.21 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลทุ่งก่อ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
สถานที่สอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นายเอกลักษณ์ ทาบุญสม  

๑.22 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวนภัสกร นนแก้ว  
02 นายธนะวรรธน์ อธิชัยพิทักษ์  
03 นางสาวธนิษฐา วงค์ค ายอด  
04 นายธนิษฐ์ เขียวนิล  
05 นางสาวนลินนิภา ไชยอ้าย  
06 นายจิตกร ริยะป่า  
07 นางสาวอาภากร ค าเปียง  
08 นางสาวณัฐยานันท์ นายอง  
09 นางสาวกชกร เขียวตื้ออินทร์  
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
10 นางสาววรัญชญา วะรา  
11 นายฮาเซ็ม บีมา  
12 นายอัฐ วรรัตน์  
13 นางสาววิสสุตา รัตนะ  

๑.23 ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        13,300  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สถานที่สอบ          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01 นางสาวกัลยกร เกตุสมบุญ  
02 นางสาวพรรวินท์ พลเจริญ  
03 นางสาวรมณณัฏฐ์ รัชต์ธนพล  
04 นายอภิวัฒน์ โปธาซาง  
05 นายชัชวรินทร์ พัฒน์บดินทร์กุล  
06 นางสาวกัญญารัตน์ ยมหา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร 

1. โรงพยาบาลดอยหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 790 056 

2. โรงพยาบาลป่าแดด   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 761 019 

3. โรงพยาบาลแมจ่ัน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
  เบอร์โทร 053 771 300, 771 056 

1. โรงพยาบาลแม่สาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 731 300 - 1 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 603 123 

3. โรงพยาบาลเชียงแสน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 777 035, 777017 

4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 608 173 4 

5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 795 192 

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 721 458 

7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 713 031 

8. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 767 152 – 3 

9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 953 086 

10. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 910 331 


