
 
  
 
  

 

                  

             

 
    
 

                                    ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป   

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

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่งพนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    
จ านวน 2 อัตรา และต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน 1 อัตรา  ก าหนดรับสมัครตั ้งแต่ว ันที่           
6 - 12 มีนาคม 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 
และตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้ประกาศขยายระยะเวลา     
รับสมัครบุคคล ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล     
จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ โดยก าหนดขยายระยะเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏอยู่ใน
แนบท้ายประกาศนี้  

 

ข) ก าหนด วัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตารางสอบ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
วัน เวลา และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ 
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งที่เก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
 
 

รายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

 
 
 

รายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

 
/ค) เกณฑ์การตัดสิน... 

 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 
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ค) เกณฑ์การตัดสิน 
         ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการประเมิน
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 15 นาที แต่จะเขา้ห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม

การประเมินโดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 

30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด

ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 

4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะตอ้งนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่
สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 

4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

4.10 ถ้าสอบเสร็จ/... 
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4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 

4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 

4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลนั ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระท าการใด   อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาอาจ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เขา้รับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้     

จ) การประกาศรายชื่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ดังนี้   

ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ต าแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานีอนามัยต าบลห้วยอ้อ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้าน 

ดอนหลวง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  

ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจะปิดประกาศ ณ โรงพยาบาลชุมชน, ส านักงาน
สาธารณสุขอ า เภอที่ ตั้ งของต าแหน่ งว่ า งนั้ น  และ ทาง เว็ป ไซต์ส านั กงานสาธารณสุขจั งหวัดล าพูน 
www.lamphunhealth.go.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่   16  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

  

(ลงชื่อ)     วิทยา    พลสลีา 

  (นายวิทยา  พลสีลา) 
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

  รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  (การประเมินครั้งท่ี 1) 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

1) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพนู 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพนู 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวรัตนา ซาวบุญตัน   
002 นายอภิชัย ปวงมาลัย   
003 นางสาวพชัรา อินถา   
004 นางสาวนุชรา เชียงตา  
005 นายสามารถ เมืองไชย  
006 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณิกา พงศ์ศิริวาณิชย ์  
007 นางสาวบูย ู แลเชอ  
008 นางสาวอัญชลี แสนวงค์วัน  

009 - ไม่มีสิทธิสอบ  ยังไม่ได้รับการอนุมัติใหส้ าเร็จ
การศึกษาในวันปิดรับสมัคร 

010 นางสาวน าวัน สุภาพิน  
011 นายจิตกร ริยะป่า  
012 นางสาวเพ็ญศิร ิ ปันอ้าย  
013 นางสาวศิริณภา ทายะ  
014 นางสาววาสนา สุต๋า  
015 นางสาวสินีนาฎ เครือเทศ  
016 นางสาวชนิกานต ์ จาเต๋จ๊ะ  
017 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชลนิกา เครื่องมืด  
018 นางสาวพรพรรณ เจริญปัญญากิจ  
019 นางสาวสาวิณ ี ปู่เงิน  
020 นางสาวพิมพ์ผกา กันทะ  
021 นางสาวอัญชนาพร บุญต่าย   
022 นางสาวฐิตพิร ทาต๊ะ  

 
 

/2) ต าแหน่ง... 
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2) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านดอนหลวง  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซางจังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาววารุณ ี ศรีษะ   
002 นางสาวบูรณ ี บูรณะกิจ   
003 นางสาวน้ าฝน บุญมา   
004 นางสาวอังค์วรา หม่องผัน  
005 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา ชัยวงค ์  
006 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สลักจิต สายปัญญาใย  
007 นางสาวเจนจิรา มาต๊ะพาน  
008 นางสาวชไมพร ปะปานา  
009 นางสาวพันธ์เครือ เต    
010 นางสาวจฬุาลักษณ์ ใหม่พรม  
011 นายเศรษฐ ์ คุณเศรษฐ์  
012 นายภูเดชา ธีรฉัตรวัฒนา  
013 นางสาวรัชนวีรรณ จันทร์ดอนตอง  
014 นางสาวนลัทพร เกิดมงคล  
015 นางสาวภาวนา ขันแก้ว  
016 นายสามารถ ปันวาร ี  
017 นางสาวบษุยา แก้วใจ  
018 นางสาวมณฑชัญ เทพวงค ์  
019 นายเสกสิทธิ ์ สารอินจักร ์  
020 นางสาวสธุาริณี วัฒนะพานิช  
021 นางสาวสุรารักษ ์ สินทรัพย์   
022 นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  
023 นายวชิาญ ย่างแสนทอง  
024 นางสาวสพุรรณวด ี กิติ   
025 นางสาวรมิตานันท์ เศษปาง  

 

 
/026 นางสาวเสริมกมล... 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

026 นางสาวเสริมกมล วงศ์ฝั้น   
027 นางสาวกมลวรรณ แก้วศรี   
028 นางสาวนฤมล ค าสุรินทร์   
029 นางสาวชนินาถ ค าวงศ์ษา  
030 นางสาวสวุนันท์ สุริโน  
031 นางสาวปทุมพร อู่สุวรรณทิม  
032 นางสาวธัญญาภรณ์ แสนละมูล  
033 นางสาวณัฐธิดา ชัยชิต  
034 นางสาวอังคณา มีมาเมิน    
035 นายสุรเชษฐ จิตเย็น  
036 นางสาวพนาล ี แตงน้อย  
037 นายอัฐพงษ ์ ค าเรือง  
038 นางสาวมณีรัตน์ มูลรังษี  
039 นางสาวรุ่งทิวา จินดาหลวง  
040 นางสาวลลิตา มณีกัน  
041 นางสาวทิพพาพรรณ เนตรผาบ  
042 นางสาวดาวใจ พงศ์กู่  
043 นางสาวชนิตรา ใจธิ  
044 นายภานุพงศ ์ รักประกอบ  
045 นางสาวกัญญณัช ไชยยอง  
046 นางสาวกาญจนา ทะชัย   

047 - ไม่มีสิทธิสอบ   ยังไม่ได้รับการอนุมัติใหส้ าเร็จ
การศึกษาในวันปิดรับสมัคร  

048 นางสาวหนึ่งฤทัย ขันนารัตน์  
049 นางสาวจิรัฐติกาล เนตรสัก  
050 นางสาวฤทัยรัตน์ ขันค ามาละ  
051 นางสาวชลลดา เดชนาลักษณ ์  
052 นายธีรยุทธ โอ๊ดฟู  
053 นางสาวมัณฑนา ใจยะปั๋น   

 

 

/3) ต าแหน่ง... 
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3) ต าแหน่งพนักงานบริการ           ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านห้วยอ้อ  
                       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง อ าเภอป่าซาง 

ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวเนตรนภา สบผา   
002 นางสาวจันทนีย ์ ปวนสิงห์   
003 นางสาวธนวรรณ วิทนา   
004 นางสาวรัฐฌานันท์ หินแก้ว  
005 นางสาวกันยารัตน์* จาไชย   
006 นายจักรี* แสนใจ  
007 นางสาวพรพรรณ หมื่นอภัย  
008 นางสาวดารารัตน์ ใจพุธ  

หมายเหตุ 
     ผู้ที่มีเครื่องหมาย *   ให้น าหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ มายื่นเพิ่มเติมในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
 

4) ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง  
ประเมินครั้งที่ 1  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.  

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปา่ซาง จังหวัดล าพูน 
ประเมินครั้งที่ 2  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปา่ซาง จังหวัดล าพูน 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวกันยารัตน์** จาไชย   
002 นางสาวสพุัตรา* ทองน้อย   
003 นางสาวอุทุมพร** เมืองห้อม   
004 นางสาวชนากานต์ พานรัตนกุล   

หมายเหตุ 
     ผู้ที่มีเครื่องหมาย *   ให้น าหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ มายื่นเพิ่มเติมในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
     ผู้ที่มีเครื่องหมาย **  ให้น าส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ   

ตอนปลายสายสามัญ มายื่นเพิ่มเติมในวันที่สอบสัมภาษณ์ 


