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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  (การประเมินครั้งท่ี 1) 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 
 

1) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวอนิสรา อินทะนัน  
002 นางสาวชลิการณ์ ค าเข่ือน   
003 นางสาววิภาพร ยะวงค์แล   
004 นายชลกานต์ ดวงค า   
005 นางสาวญาดานันท์ บุญยวง  
006 นางสาวจีราพร จันต๊ะ  
007 นางสาวนฤมล ต๊ะปัน  
008 นายวิวัฒนาการ ค าแปง  
009 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ์  
010 นางสาวสิรีธร สุภาวงค์  
011 นางสาวเกวลิน อุ่นเรือนใจ  
012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา มะนาวหวาน  
013 นางสาวอัญชลี มีนาเมิน **ขาดวุฒิการศึกษา 
014 นางสาวพิมพ์ชนก อุตตาล  
015 นางสาวกรองทอง แสนจินาการ  
016 นางสาวปฏิญญา ปวนจีน  
017 นางเกศินี บุญเรือง  
018 นายชิษณุพงษ์ มาลัยวิภา   
019 นางสาวสุธาสิน ี บางใย   
020 นายภทร บวรมงคลกิจ  
021 นางสาวบุปผาชาติ พรมา  
022 นายเถลิงชาติ แสนค า  
023 นางสาวอรญา ปัญญาค า  
024 นางสาวอรทัย วงค์สอน  
025 นางสาวปิยะธิดา สมบัติใหม่  

 
/027 นางสาวพจีภัค... 



 

-2- 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
027 นางสาวพจีภัค ชนะพาล  
028 นางสาวอรอนงค์ ปัญญาแก้ว  
029 นายจิตกร ริยะป่า  
030 นางสาวพิชญา ท้าวอ้าย  
031 นายธีระพงษ์ วารี  
032 นางสาวดวงเดือน สีนวลตา  
033 นายพิชญาภา หมู่แม่ริม  
034 นางสาวขวัญภิรมย์ ขัติเรือง  
035 นางสาวอารียา หล้ากาวี  
036 นางสาวพัชราภรณ์   แก้วปัญญา  
037 นายเสกสิทธิ์ สารอินจักร์  
038 นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง  
039 นางสาวอรพรรณ จ าเริญรื่น  
040 นางสาวปรียาภรณ์ โพธิพฤกษ์  
041 นางสาวพิมลพรรณ แก้วกว้าง  
042 นายรัฐพล แสงสีดา  
043 นางสาวจริญญา แสนใจบาล  
044 นางสาวธันยพร ต๊ะวันวงค์  
045 นางสาวนิภาวรรณ มะยอง  
046 นางสาวกนกวรรณ หาญสุข   
047 นางสาวทิพวรรณ อะกะเรือน  
048 นางสาวลัดดาวัลย์ มูลรังษี  
049 นางสาวอุษา ปันฟู  
050 นางสาวมณฑากานต์ มูลสุข  
051 นายณัฎ ชมภูรัตน แก้วชมภู  
052 นางสาวเปรมณพิชญ์ ลังกา  
053 นางสาวดาวใจ พงศ์กู่  
054 นางสาวพรสุดา ค ากาศ  
055 นายสุนทร ธาราเสรี  
056 นายด ารง วิริยสามารถ  
057 นางสาวปรารถนา ผุสดี  
058 นางชนุตรี สุภาวงค์  
059 นางสาวสุทธิดา เขื่อนควบ  

/2) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข... 
 



 

-3- 
2) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวรัตนา ซาวบุญตัน  
002 นางสาวสุปราณี มณีวุฒิ  
003 นางสาวอาทิตยา เป็งนันต๊ะ  
004 นายสุรชาติ ติ๊บจันทร์  
005 นายรัฐพล แสงสีดา  
006 นายปฏิภาณ วิปัดทุม  
007 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา พงศ์ศิริวาณิชย์  
008 นางสาวอารียา หล้ากาวี  
009 นาสาวนารีรัตน์ ตาปัน  
010 นางสาวทิพานัน รุ้งแพรวพราย  
011 นางสาวชนิสรา ยาแปง  
012 นางสาวนิจวรรณ ยอดค า  
013 นางสาววัชรีวรรณ นามะเสน  
014 นายอภิชัย ปวงมาลัย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/3) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข... 
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3) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวสุภาพร ไชยเงา  
002 นางสาวจิราพรรณ เรือนก๋องค า *เทียบโอนหน่วยกิต 
003 นายธนวรรธน ์ จันตัน  
004 นายอนุวัฒน์ เมืองขาว  
005 นางสาววิจิตรา ปินใจ  
006 นางสาวทิพวรรณ จันสุ  
007 นางสาวณัฐวดี ช่อเจริญ  
008 นางสาวโสภิกา เทพกัน  
009 นางสาวนิรัตน์ชฎา เชื้อเย็น  
010 นางสาวเปรมมิกา สุทาหรณ์  
011 นางสาวพิมภรณ์ อินถาเขียว  
012 นางสาวกฤติยาภรณ์ ทุ่งเย็น  
013 นางสาวชนิสรา พรหมสิทธิ์  
014 นางสาวอุรัสยา พันธุ์ทอง  
015 นางสาวรัชฎาภรณ ์ ปินตาปิน  
016 นายเศรษฐ์ คุณเศรษฐ์  
017 นายวรัญญู ทองจันทร์  
018 นางสาวกนกวรรณ มั่นภักดี  
019 นางสาวนิภาวดี สีสนิท  
020 นางสาวศุภกานต์ ประดับ  
021 นางสาวสุจิตราวตรี กันธิยะ  
022 นางสาวมาริษา อุปวัฒน์  
023 นางสาวกชกร ไชยชมภู  
024 นางสาวพิมผกา เชื้อหมอ  
025 นางสาวพลอยไพลิน ยอดหล้า  

 
 

/026 นางสาววารีทิพย์... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
026 นางสาววารีทิพย์ มะริน  
027 นางสาวปวิตรา สุภาพ  
028 นางสาวนวภัสร ์ บุญดี  
029 นางสาวบุษบา อินเขียว  
030 นางสาวสุดารัตน์ แซ่เต่า  
031 นางสาวนภมน ชัยยา  
032 นายเกียรติสิริ ใจเพียร  
033 นายเจษฎา จิตอารี  
034 นางสาววสุมดี ไชยาพันธุ์  
035 นายวชิรนนท์ อภิรัตน์วรโชต ิ  
036 นางสาวณิชรัตน์ ป้องแก้ว  
037 นางสาวอนุศรา ล้านโรจน ์  
038 นางสาวเกศรา หิติ  
039 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศีลธรรม  
040 นางสาวมยุรี ตันสอน  
041 นางสาวยุพาพร สุยะใหญ่  
042 นางสาวอรวรรณ ใจวรรณ  
043 นางสาวนันทพร ปัญญาเจริญ  
044 นางสาวเกวลิน อุ่นเรือนใจ  
045 นางสาวทิพปภา อุดสาพะแล  
046 นางสาวณิชชา รักสัตย์  
047 นางสาวมณฑิรชา ชัยวรรณ  
048 นางสาวทรรศศิกา ธะนะค า  
049 นางสาวสุขุมาภรณ์ ยะมะณี  
050 นางสาวชนินาถ สุริยวงศ ์  
051 นางสาวพิชญาภรณ์ ยะปะนันท์  
052 นางสาวธัญชนก รัตนทองสาย  
053 นางสาวพรณัชชา ใจวรรณะ  
054 นางสาวจันทร์สุดา แหวนะ  
055 นายวันเฉลิม ขันใส  
056 นางสาววิภาวรรณ อุ่นชาติ  
057 นางสาวชไมพร ดอนปัน  
058 นางสาวสมฤทัย บุญชู  

 

/4) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข... 
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4) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม   

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา   

 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวณัฐฐาพร ขัดแล  
002 นายจักรินทร์ อุ่นชาติ  
003 นางสาวพัชรธิดา มูลยาบ  
004 นางสาวสุณิสา จิตรแข็ง  
005 นายนพรัตน์ ค าใจ  
006 นางสาวเพ็ญนภา เสรีลักขณา  
007 นางสาวปิยะธิดา สมบัติใหม่  
008 นายกฤษฎากร วงกาศ  
009 นางสาวศศิพร เลสัก  
010 นางสาววรัญญา ธิโนชัย  
011 นางสาวนัธมล ฟังเย็น  
012 นางสาววัชรีวรรณ นามะเสน  
013 นายเจตนิพิฐ ปัญญากอง  
014 นายณัฐวุฒิ ตันแก้ว  
015 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปัญญา  
016 นางสาวจันทร์ศรี ปู่ค า  
017 นางสาวฝนทิพย์ พงษ์สุวรรณ  
018 นายธีระพงษ์ วารี  
019 นางสาวปิยธิดา ค าภิมูล  
020 นางสาวชณิตรา วังใน  
021 นายวัชรพงษ์ ฝั้นยะ  
022 นางสาวสุวัจน ี สมวรรณ์  
023 นางสาวธิดาวรรณ สิทธิวงค ์  
024 นางสาวรสสุคนธ์ ปัญญาทิพย์  
025 นางสาวพิมลพรรณ แก้วกว้าง  

 
/026 นายวีระยุทธ... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
026 นายวีระยุทธ จันทะวงค์  
027 นางสาวฐิตินันท์ ถิ่นถา  
028 นางสาวนิรัชพร สมฤษคูณ  
029 นางสาววราภรณ์ สุวรรณทร  
030 นางสาวธัญชนก รัตนทองสาย  
031 นางสาวเสริมกมล วงศ์ฝั้น  
032 นางสาวบุษยา เขื่อนปิง  

 
5) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้   
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้   
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นายปฏิภาณ วิปัดทุม  
002 นายรัฐพล แสงสีดา  
003 นางสาวเกศศิยากรณ์ มะลิวัน  
004 นางสาวกมลรัตน์ สานา  
005 นางสาวสุนัดดา มะโนเครือ  
006 นางสาวบูยู แลเชอ *เทียบโอนหน่วยกิต 
007 นางสาวอารียา หล้ากาวี  
008 นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน  
009 นางสาวเพ็ญประภา ปราบพรหม  
010 นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์  
011 นางสาวยุวดี สอนราษฏร์  
012 นางสาวจารุนันท์ ใจกว้าง  
013 นางสาวอารียา ใจชม  
014 นางสาวปองทิพย์ ใจเมา  
015 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ์  
016 นางสาวไรทอง ธรรมขันติ์  
017 นายกนกพล เมืองชื่น  

 

/6) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข... 
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6) ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลมะกอก,  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมงคลชัย,   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสะลีก 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าซาง (มัธยม) 

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง   
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวธัญญาเรศ สุวรรณมา  
002 นางสาวณัฐธิดา ยังสุข  
003 นางสาวศิรดา แก้วค าฟู  
004 นางสาวจารุวรรณ ยศบุญเรือง  
005 นางสาวสมฤทัย  เรืองเมือง  
006 นางสาววารุณี ศรีษะ  
007 นางสาวรัตติกาล งามหมู่  
008 นางสาวบูรณี บูรณะกิจ  
009 นางสาวเมทินี ศิริรัตน์  
010 นางสาวจิตติมา ขุนบุญ  
011 นางสาวฉัตรมณี ปู่ด ี  
012 นางสาวสุภารัตน์ แก้วหนัก *เทียบโอนหน่วยกิต 
013 นายอนุชิต พรหมมาเสน  
014 นายกฤษณพงษ์ อัธยา  
015 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ย่างสวัสดิ์วงศ์  
016 นางสาวลลิตา  ปัญญามี  
017 นางสาวจาริกา ยุทธรังสรรค์ดี  
018 นางสาววิลาภรณ์ ปู่ปา  
019 นางสาวปวีณา ศรีนุธรรม  
020 นายเอกพงศ์ สิงห์ค า  
021 นางสาวฟาติมา ยีหมาด  
022 นางสาวศศิวรรณ ไชยฮั่ง  
023 นางสาวชลลดา เดชนาลักษณ์  
024 นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง  
025 นางสาวอนันต์ชนก ทาทอง  

/026 นางสาวสุภิสิน.ี.. 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
026 นางสาวสุภิสิน ี ลังกากาศ  
027 นางสาวศิริณภา ทายะ  
028 นายเจษฎาพงค์ จันทร์ตาก๋อง  
029 นางสาวสินีนาฎ ไชยวงค ์ **ขาด transcript 
030 นางสาวสิรินจิต สุรารักษ์  
031 นายวรพจน์ บุญเจริญ  
032 นางสาวปิยฉัตร ผาบเมฆ  
033 นางสาวธัญญารัตน์ พลายงาม *เทียบโอนหน่วยกิต 
034 นางสาววิไลวรรณ เขื่อนค า *เทียบโอนหน่วยกิต 
035 นางสาวธนันท์ญา จันทร์มณี  
036 นางสาวณัฐชยาน์ อุทาเศษ  
037 นางสาวชณาภรณ์ เอมสกุล  
038 นางสาวศิริจันทร์ พงษ์พันธ์  
039 นางสาวสิริยากร วงค์วรพันธ์  
040 นางสาวพนัชกร หอมล าดวน  
041 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เมฆากุล  
042 นางสาวกุลธิดา ก๋าแก้ว  
043 นายวรัญญู ทองจันทร์ **ขาดใบรับรองแพทย์ 
044 นางสาวมัลลิกา แถวเพีย       **ขาดใบวุฒิการศึกษา 
045 นายสามารถ ปันวารี  
046 นางสาวเปรมฤทัย มาหวัน  
047 นายฤกษ์ดี อะกะเรือน  
048 นางสาวชนากานต์ ปุดปา  
049 นางสาวนวลนภา ปันปินตา  
050 นางสาวประภาพร ชัยอินทร์  
051 นางสาวจิรภัทร โยปินตา  
052 นางสาวเบญจวรรณ ปันดอนตอง  
053 นางสาวเฌอวิกา บอมขุนทด  
054 นางสาวพิชชาพร โพธิบัลลังค์  
055 นางสาวอภิญญา หน้างาม   

 

/056 นางสาวนพวรรณ... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
056 นางสาวนพวรรณ พงศ์ดา  
057 นางสาวอารียา หล้ากาวี  
058 นายอธิคม ป่าธนู  
059 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วปัญญา  
060 นางสาวภาวนา ขันแก้ว  
061 นางสาวกชกร ไชยชมภู  
062 นางสาวพิมพ์มณี ยาประโลหิต  
063 นายประนุพงษ์ ภูสนาม  
064 นางสาวพิมผกา เชื้อหมอ  
065 นางสาวสุธาริณี วัฒนะพานิช  
066 นางสาวบุณยาพร จันทร์เป็ง  
067 นางสาววรรณนิสา วงค์เสน  
068 นางสาวอัญฐิการ์ แสนปัญญา  
069 นางสาววิรัญญา ฟองจันทร์ตา  
070 นางสาวพิมพ์ระวี ตุ๋นสัก  
071 นางสาวสุภาพร แซ่ตั้ง  
072 นางสาวกชกร ปาหล้า **ขาด transcript 
073 นางสาววาสนา อ่ าตาบ  
074 นางสาวนิสากร พรรณา  
075 นายนิคม ณ วันนา  
076 นางสาวนิษฐ์ณัชชา จิรสินดิลกกุล  
077 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเขียว  
078 นางสาวนันทิกานต์ อนุจร  
079 นางสาวสุวนันท์ แสนสะวะ  
080 นางสาวนภัสสร วงศ์ตัน  
081 นางสาวบุหงา วิชัยต๊ะ  
082 นางสาวอังคณา ค าเกตุ  
083 นางสาวนัฐภรณ์ กาฬษร  
084 นางพรพรรณ พ่ึงปัญญา  
085 นางสาววรัญญา ธิใจ  

 

/086 นายรัฐพล... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
086 นายรัฐพล แสงสีดา  
087 นางสาวสุจิตรา สวรรค์เผ่าไพร  
088 นางสาวบุษยา แก้วใจ  
089 นางสาวสุดาพร ไพรทวีร่มเย็น  
090 นางสาวมัณฑนา ใจยะปั๋น  
091 นางสาวแสงดาว เปล่งฉวีวรรณ  
092 นางสาวประทุมวรรณ โลกา  
093 นางสาวสิริมาศ เพ็ญแสงงาม  
094 นางสาวเบญจวรรณ พรหมสิทธิ์  
095 นางสาวมณฑิรา ปัญญาไชย  
096 นายศิริชัย เทวิละ  
097 นายนรฐกร จีปูค า  
098 นางสาวรัชนก มะกอกค า  
099 นางสาวอมรรัตน์ กาสุยะ  
100 นางสาวภิญญาพัชญ์ ค าเกิด  
101 นางสาวฐิติพร ทาต๊ะ  
102 นางสาวศศิวิมล ญาณะตัน  
103 นางสาวดวงเดือน สีนวลตา  
104 นางสาวเรณุกา ใจยะสุ  
105 นางสาวสุภาวด ี สุจันทา  
106 นางสาวศศิประภา มูลงาม  
107 นางสาวดาวใจ พงค์กู่  
108 นางสาวมะลิวรรณ จิตตารุ่งโรจน์  
109 นางสาวสุทธิพร นกแล  
110 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ชัย  
111 นางสาวมยุรี มงคลวาท  
112 นางสาวสุพัฒนา แก้วจันทร์  
113 นางสาวพรนพิน จันทร์รัศมี  
114 นางสาวณันฑิชา เป็นเครือ  
115 นางสาวอุทุมพรรณ ชัยวัง  

 

/116 นางสาวธัญชนก... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
116 นางสาวธัญชนก บัวแก้ว  
117 นางสาววิภาว ี จะวรรณตัน  
118 นางสาวทิพานัน รุ้งแพรวพราย  
119 นายเสกสิทธิ์ สารอินจักร์  
120 นางสาวจิราภา แก้วสมศรี  
121 นางสาววันทนา กูดเมือง  
122 นางสาวพิชาวีร์ ปานเขียว  
123 นางสาวนิติพร กาบบัว  
124 นางสาวบุษยา เขื่อนปิง  
125 นางสาวสุธาสิน ี ข าน้อย  
126 นางสาวเบญจมาศ บุญรัง  
127 นางสาวพรสวรรค์ แสนศักดิ์  
128 นายบุญธง พิมพ์โคตร  
129 นางสาวพชรพรรณ สืบอ่ า  
130 นางสาวชนิกานต์ จาเต๋จ๊ะ  
131 นางสาวจิรัฐติกาล เนตรสัก  
132 นางสาวหนึ่งฤทัย ขันนารัตน์  
133 นางสาวชฎาพร สมปันวัง  
134 นางสาวชรินรัตน์ คติพจน์พร  
135 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสลักจิต สายปัญญาใย  
136 นางสาวสุดธินี ตาค า  
137 นางสาวปวีณา เวียงสมุทร  
138 นางสาวหัสยา มนเหมย  
139 นางสาวปรารถนา ผุสดี  
140 นายณัฏ ชมภูรัตน แก้วชมภู  

 

 

 

/7) ต าแหน่งนักจิตวิทยา... 
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7) ต ำแหน่งนักจิตวิทยำ    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา   
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา   
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวศศิวิมล แสนหงษ์  
002 นางสาวนันทิญา อินทุวัน  
003 นางสาวสุชาดา ดาเลา  
004 นางสาวจิรัชญา ใจค า  
005 นางสาวพรหทัย ไชยเดือน  
006 นางสาวเอมวิภา วิญญาปา  
007 นางสาวพัชรัญญา ทะนุชิต  
008 นางสาวชฎารัตน์ พงษ์ปรีชา  
009 นางสาววิวรรธณ ี ศรีขาว  
010 นางสาวรัตติการ สุวรรณปราการ  
011 นางสาวศิริพร ทองยู  
012 นางสาวพินภิกา ขันทรง  
013 นางสาวสกุนตลา ถาวร  
014 นางสาวนภาพร มะโนปิน  
015 นายสิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ  
016 สิบเอกภานุเขต พรหมราช  
017 นางสาวจิราภรณ์ มะราศรี  

 
 
 
 
 
 
 

/8) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข... 
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8) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข      ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

(เวชกิจฉุกเฉิน)  
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ   
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ  
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวณัฐพร ยี่นาง **ขาดใบวุฒิการศึกษา 

 
9) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

(เวชกิจฉุกเฉิน)  
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาววิลัยวรรณ เรือนมะกอก  

 
10)  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา 

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวอาริยา ทะรินทร์  
002 นางสาวจิราภรณ์ ธนันชัย  
003 นางสาวดวงนภา ธงสามสิบเจ็ด  
004 นางสาวพยุดา ถาพยอม  

/11) ต าแหน่งพนักงานธุรการ... 
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11)  ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร               ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางทิพวรรณ จินะเป็งกาศ  
002 นางสาวฉวีวรรณ สมอูป  

 
12)  ต ำแหน่งพนักงำนบริกำร              ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นายนพรัตน์ สุวรรณหล้า  
002 นายนิเวศน์ ใหม่สี  

 
13)  ต ำแหน่งพนักงำนบริกำร              ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวปรารถนา ปวกพรมมา  

 

 

/14) ต าแหน่งพนักงานบริการ... 
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14)  ต ำแหน่งพนักงำนบริกำร              ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 (พนักงำนขับรถยนต์) 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน        วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

                           และสอบปฏิบัติ     ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นายสิทธิชัย บุญมา  
002 นายวสันต์ ศรีวิชัย  **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 

 
15)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นายวรากร ไชยเดช  

 

16)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นายภาวิน วงศ์ประเสริฐ  
002 นางพิมพ์ชฎา ปาลี  

 

 

/17) ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้... 
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17)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 ประเมินครั้งที่ 1  สอบสัมภำษณ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง 
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวพิมพกานต์ แก้วนันท์  
002 นางสาวชนากานต์ พานรัตนกุล  
003 นางสาวสุวนันท์ นันทะยอง  
004 นางสาวอังคณา ซางลี้  
005 นางสาวณภัทร จินดาหลวง  

 
18)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 

 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวเกวลิน สานา  
002 นางรุจิษยา อาจหาญ  
003 นางสาวพัชรินทร์ แสนกันทา  
004 นางสาณัฐิดา วันนารัตน์  
005 นางสาวเกวลิน เอ้ินทะไชย  
006 นางสาวจิตรสินี โนจา  

 

 

 

 

/19) ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้... 
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19)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลต้นธง หมู่ 3, 
                                              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลมะเขือแจ้, 
                                              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลหนองหนาม, 
                                              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านป่าห้า 
                                              ส านักงานสาธารณอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน     
 ประเมินครั้งที่ 1  สอบสัมภำษณ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน  
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุภัทรา ชะนะญาติ  
002 นางสาวสุรินนา จิโนเป็ง  
003 นางเพชรา กมลธง  
004 นางสาวอังคณาพร ทิพย์กาวี  
005 นางสาวอภิญญา องค์อาจ  
006 นางสาวพิชญ์ชัญญา พิชญอนณพัฒน์  
007 นางสาวนวลภา มาใจ  
008 นางสาวชัดชดาพร ปินกันทา  
009 นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิยะ  
010 นางสาวชนชญาน์ ชะนะเดช  
011 นางสาวจุฑามาศ ปิ่นทอง  
012 นางสาวปาจรีย์ อภิโชคชัยชาญ  
013 นายศุภกร อินทะจักร  
014 นางสาวอัจจิมา อินทอง  

 
20)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน 

                                              ส านักงานสาธารณอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน     
 ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวรสรินทร์ วินันท์  
002 นางสาวรัตติกาล จอมจักร  

/21) ต าแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด... 
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21)  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด    ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบสัมภำษณ์       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง  
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นายเอกชัย ณ พัทลุง **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 
 

22)  ต ำแหน่งพนักงำนเปล                 ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้ 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้  
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นายฉัตรชัย ไชยเป็ง   
 

23)  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยกำรพยำบำล ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
 ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภำษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุภชา ตันกุล  
002 นายกฤษฎากร วงกาศ  
003 นางสาวเกศวลิน ใจหมื่น **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 
004 นางสาวณัฐทริการ์ คงแก้ว  
005 นายนัฐพงษ์ ปาลี **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 
006 นางสาวธัญสินี ทิพย์ประจักร์ **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 

007 นายจิตกร ริยะป่า **ขาดวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 

008 นายเกษมศักดิ์ จันตากอง  
009 นายเมธี อ่อนเขียว  

หมำยเหตุ 
1. ผู้ที่มีเครื่องหมาย *กรณีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรให้จัดจ้างในต าแหน่งที่สมัครต้องส่งวุฒิการศึกษาให้ กพ. 
หรือสป.พิจารณาว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
2. ผู้ที่มีเครื่องหมาย ** ให้น าหลักฐานมาเพ่ิม กรณีวุฒิการศึกษาหรือ transcript ต้องได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2562 มายื่นเพ่ิมเติมในวันที่สอบข้อเขียน หรือวันสอบสัมภาษณ์ 


