
                                                   
 

      (ส ำเนำ) 
 

ประกำศจังหวัดล ำพูน 
              เรื่อง รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 
                     มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
                                          ------------------------------------------ 

  ตามประกาศจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 ได้ประกาศรับสมัครบุคคล           
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1           
ในระหว่างวันที่  22 - 24 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

  จังหวัดล าพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้   

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2         
ในความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้น าหลักฐานมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถงึวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

(2) ส าเนาปริญญาบัตร และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ )        
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจภายในวัน ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กันยายน 2564 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ในส าเนาหลักฐาน            
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

ผู้ไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินครั้งนี้ 

จังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบในวันที่   23 
พฤศจิกายน 2564  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และทาง  www.lamphunhealth.go.th 

ประกาศ ณ วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

                                          (ลงชื่อ)     สุผล  ตติยนนัทพร 
      (นายสุผล  ตติยนันทพร) 
                                               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 
                   มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   

 
ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
10001 นางสาว อชิรญา ศรีค ามูล  
10002 นางสาว ปาริฉัตร สิงห์ตัน  
10003 นาย ฐิติพงศ์ วัฒนพายัพกุล  
10004 นางสาว จิณณ์ณิชา กลิ่นชม  
10005 นางสาว พัชราภรณ์ ไชยมงคล  
10006 นางสาว ศิฆ์ฏฐิณิษา เศฏฐิสกุณ  
10007 นางสาว นริศรา เขื่อนควบ  
10008 นางสาว กาญจน์ กันทะเรียน  
10012 นางสาว ศรีประทิน ธินะ  
10013 นาย ปณิธาน ทาปลูก  
10015 นาย ณัฐวุฒิ จันโจ้ก  
10017 นาย ธิฏิวัฒน ์ สีสะอาด  
10018 นางสาว มณฑิรชา ชัยวรรณ  
10020 นางสาว นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร ์  
10029 นาย ชวกิจน์ ชินนันทะรัชช์  
10042 นาย ประนุพงษ์ ภูสนาม  
10046 นางสาว กิ่งกาญจน์ ดวงกิจ  
10048 นางสาว กนกวรรณ จี้สลี  
10055 นางสาว ชิตศุภางค์ เขียวสลับ  
10057 นางสาว วนันทนา นันทเสน  
10062 นาย จักรพงษ์ ริมแจ่ม  
10063 นาย ณัฐจักร์ ใจเดช  
10076 นาง สกาวเดือน วงศ์ใหญ่  
10084 นาย ธีระวิชญ์ แก้วสุข  
10085 นางสาว ทิพวัลย์ อุดมรักษ์  
10087 นางสาว พรกนก เทพวงค์  
10090 นาย วัชระ สุยะใหญ่  
10092 นาย เอกพงษ์ ยะค าป้อ  
10104 นาย สรายุทธ์ อุณเวทย์วานิช  

 
 

/ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป... 
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ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
20007 นางสาว ชชญา ศรีวรรณ์  
20009 นางสาว หทัยกมล ธนันศรี  
20011 นางสาว ประกายดาว วิชา  
20013 นางสาว นิลวรรณ จอมขันเงิน  
20014 นางสาว อาทิตยา มารัตน์  
20016 นางสาว อังคณา มาปินตา  
20018 นางสาว พิยดา ปาแก้ว  
20020 นางสาว พินพิไล วงค์ค าแดง  
20022 นางสาว มยุรี ไสยรัตน์  
20023 นางสาว เบญจพรรณ หงษ์โต  
20028 นาย ไตรภพ เรือนฟ้างาม  
20031 นางสาว วทันยา อินต๊ะพิงค์  
20035 นางสาว รัตติยา ค าเฮือน  
20043 นางสาว กวินธิดา ประยูรศร  
20045 นางสาว ลลิตา ทาโสด  
20049 นางสาว นันท์นภัส ประทุมไทย  
20051 นางสาว พิชญา รังรองธานินทร์  
20054 นางสาว ศศิวิภา มณีศิลป์  
20055 นางสาว วรัญญา นามวงศ์  
20058 นางสาว พักตร์สุดา มหาวงค์  
20059 นางสาว วัลย์นภัสร ์ อันประเสริฐ  
20061 นางสาว สุพิชชา ค าชาย  
20062 นาย ชลกานต์ ดวงค า  
20065 นางสาว ณัฐกานต์ ค าพยอม  
20067 นาย วิทวัส ผ่านการ  
20072 นางสาว อัจฉรา หล้าป้อ  
20073 นาง อัญธิชา ค าวินิจ  
20077 นางสาว จานิศตา มาต๊ะพาน  
20078 นางสาว ชมนชล พิงคะสัน  
20082 นาย ธีรัตม์ เผือกพันธุ์  
20083 นาย กัมปนาท ขุนวรรณ์  
20088 นางสาว ชฎาทิพย์ โยกาศ  
20094 นาย พรรษา กุณฑลกิติเดช  
20102 นาย อติคุณ เลรามัญ  

 
/ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป... 
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ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
20109 นางสาว โสภา ชูมณี  
20110 นางสาว สุภารัตน์ ขัดเรือน  
20111 นางสาว อมรรัตน์ วรรณเรือน  
20117 นางสาว อรุโนทัย ไชค า  
20120 นาง ฐิติมา เพ็ญสิทธิ์  
20122 นางสาว ณัฐศมนีย์ เรืองสมบัติ  
20129 นางสาว วิลาวัลย ์ เชื้อเมืองพาน  
20132 นาย ณัฐพล นิลโขง  
20146 นางสาว ธัญญารัตน์ กับเป็ง  
20152 นางสาว นันทนา สมบูรณ์ชัย  
20164 นางสาว อรยา เทพเสา  
20169 นางสาว ศศิธร พิลัย  
20172 นางสาว อมรรัตน์ เลสัก  
20173 นางสาว ดารารัตน์ ติ๊บแดง  
20179 นาย วิทยา ไชยอ ามาตย์  
20183 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พนัสนันท์ ตาสัก  
20185 นาง อารยา จันทนุพงศา  
20187 นางสาว อัจฉรา อารีเอื้อ  
20188 นางสาว วันวิสาข์ วงค์สุริยะ  
20192 นางสาว พรฝัน ค าพับ  
20193 นาย ธีร์ธวัช ศรีวิชัยแก้ว  
20196 นางสาว ณัฐพร ดวงลัดดา  
20203 ว่าที่ร.ต.หญิง กัลญา สมจันทร์  
20207 นาย มานะ อุโมงค์โน  
20210 นางสาว ปัชฐมา เนียมจันทร์  
20212 นางสาว ปฐมพร เทพสุติน  
20216 นาย ณัฐพงค์ สมบูรณ์  
20225 นาย จิรกฤต มณีทอง  
20229 นางสาว มัณฑนา เมืองนันท์  
20233 นางสาว สายชล สินธุบุญ  
20237 นางสาว อาทิตยา มณีขัติย์  
20241 นางสาว ปราณี ประถมพนากุล  
20246 นาย ณัฏฐนันท์กรณ์ อินต๊ะมี  
20247 นางสาว วชิราภรณ ์ กุยสิงห์  

 
/ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ... 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
30002 นางสาว พัฒนา ตื้นหล้า  
30003 นาย จิรายุส ใจก้อน  
30004 นางสาว ปณิธี ศรีสุวรรณนพกุล  
30006 นางสาว สุวนันท์ ปัญญา  
30014 นางสาว ชิดชนก กันใหม่  
30016 นางสาว สุดากาญจน์ มณฑนม  
30019 นางสาว สุรีย์ฉาย ไชยมาลา  
30020 นางสาว กาญจนา ปัญญาดี  
30022 นางสาว ธัญลักษณ์ สุนันตา  
30031 นางสาว อทติยา ชมภูชนะภัย  
30040 นางสาว รุ้งลาวรรณ อินขะ  
30049 นางสาว สายฝน สินธุบุญ  
30054 นางสาว กนกวรรณ จิตรา  
30060 นาย อดิศร ใจสิทธิ์  
30068 นาย สราวุธ ค าฝั้น  
30070 นางสาว ศรัณยา อุตมะแก้ว  

 
 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
40001 นางสาว กมลทิพย์ คิดธิวงศ ์  
40002 นางสาว รัชนีกร ค าเมรุ  
40004 นางสาว ณิชกานต์ มณีนิล  
40007 นางสาว วรวิว วันงาม  
40013 นางสาว ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย  
40019 นางสาว สุทธิตา เกื้อกูลวงศา  
40020 นาย นิคม ณ วันนา  
40024 นางสาว อนัญญา แสนนวล  
40025 นางสาว กัญญณัช ไชยยอง  
40027 นางสาว สุภิสิน ี ลังกากาศ  
40033 นางสาว ลักษิกา โพทะยะ  
40035 นาย จักรพันธ์ ถอดเขี้ยว  
40038 นางสาว สุปรียา ก้อนแก้ว  
40039 นาย ธีรพงศ์ เสนาทาน  
40042 นางสาว ประภาพร กันทะรัญ  

 
/ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข... 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
40045 นางสาว สุวิมล สิงห์ค ากุล  
40049 นางสาว รักษณาลี โพชะจา  
40050 นางสาว อริสา ผัดวัง  
40055 นางสาว ชาลินี ศิริมา  
40056 นางสาว ปพิชญา ละพอ  
40058 นาย นพคุณ จงรักษ์  
40061 นางสาว จิตตรี มากค า  
40062 นางสาว ณหฤทัย สมทราย  
40064 นางสาว ศศิพร เลสัก  
40067 นางสาว ภานุรักษ์ สมป้อ  
40068 นาย สุทธิพงค์ โปธิกลาง  
40070 นางสาว กัญญ์ฤทัย ศรีสุนทร  
40075 นางสาว ธัญพร หนานตา  
40078 นางสาว วาสนา แก้วมาลี  
40086 นางสาว อาริสา ดอนศิลา  
40097 นางสาว พฤทธิพร สมชื่อ  
40100 นาย สามารถ ปันวารี  
40102 นางสาว จุฑามาศ เลสัก  

 
 

ต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
50001 นางสาว พรทิวา สุวรรณดุษกุล  
50004 นาย สุธีกานต ์ วงศ์ค ามูล  
50005 นางสาว ภัทราภรณ์ ค าสาร  

 
---------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน   
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 
                   มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   

 

วัน เวลา (สอบ) กิจกรรม ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ 
จ านวน 
(ราย) 

สถานที่สอบ 

11 พฤศจิกำยน 2564 
       (ภำคเช้ำ) 

08.00 - 08.30 น. 
 

09.00 - 12.00 น. 
(ภำคบ่ำย) 

 
 

รายงานตัว 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 

นักเทคนิคการแพทย์ 
นักจัดการงานทั่วไป 

 

 
 

50001 - 50005 
20007 - 20082 

 
 

3 
30 

 
 
ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน 

12.00 - 12.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

รายงานตัว 
สอบสัมภาษณ์ 

นักจัดการงานทั่วไป 
 

20083 - 20247 
 

38  

12 พฤศจิกำยน 2564 
       (ภำคเช้ำ) 

08.00 - 08.30 น. 
09.00 - 12.00 น.         

(ภำคบ่ำย) 

 
 

รายงานตัว 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

 
 

40001 - 40102 

 
 

33 

 
 
ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน 

12.00 - 12.30 น. 
 

13.00 - 16.30 น. 

รายงานตัว 
 

สอบสัมภาษณ์ 

นักวิชาการพัสดุ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

30002 - 30070 
10001 - 10104 

16 
29 

 

 

 
หมำยเหตุ  ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้ผู้เข้ารับสอบสัมภาษณ์ทุกคนลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางในแพลตฟอร์ม Safe Lamphun 
2. ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่เดินทางมาจาก หรือกลับมาจาก หรือร่วมเดินทางมาจากจังหวัด ในพื้นที่

ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา (ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ 19/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้น าส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาให้ถูกต้องทุกฉบับ มา
ยื่นเพ่ิมเติมในวันรายงานตัว ดังนี้ 

1) ส าเนาเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
2) ส าเนาเอกสารรับรองการตรวจผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR      Atigen 

Test Kit (ATK) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือส าเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า
เคยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด หรือเอกสาร
รับรองกรณีผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้รับการแยกกัก กักกัน หรือ คุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด และ 

3) ให้ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการกักตัว (Home 
Quarantine) อย่างเคร่งคัด 

3. ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก หรือกลับมาจาก หรือร่วมเดนิทางมาจากจังหวัด ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสดุ และพ้ืนที่ควบคุม 
ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการแยกเพ่ือสังเกตอาการ (Self Quarantine) อย่างเคร่งครัด 

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


