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เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 
   1. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน  8  อัตรา 

       1.1 สังกัดโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  3  ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางจริยา  คุณมี  
002 นายปุณณ์  กรมขุนทด  
003 นางสาวชฎาภรณ์  ทับเพชร  

 

        1.2 สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวแดง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวนัชพร   พรมแพง  
 

        1.๓ สังกัดรพ.สต.ท่ากูบ สสอ.ซับใหญ่ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสาวิตรี อุตฉิมพาลี  
 

         1.4 สังกัดสสอ.เทพสถิต มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2  ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายวันเฉลิม  ทศลา  
002 นางสาวกมลวรรณ  ขจรนาม  

 

         1.5 สังกัดรพ.สต.บ้านนาเจริญ สสอ.หนองบัวแดง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายอดิศักดิ์  แตงพันธ์  
002 นางสาวณัฐมล  โชคบัณฑิต  
003 นางสาวน่านฟ้า  จันทร์ฤาชัย  
004 นางสาวอนุษา  ปะนันโต  
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1. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน  8  อัตรา (ต่อ) 

       1.6 สังกัดรพ.สต.บ้านกุดชุมแสง สสอ.หนองบัวแดง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  10 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวเพ็ญนิภา  ฦาชา  
002 นางสาวกัลยรัตน์  ค าสม  
003 นางสาวอัมรินทร์  หวลคิด  
004 นางสาวกาญจนา  แสงโสดา  
005 นางสาวอรทัย  ตาปราบ  
006 นางสาวช่อผกา  แดงนกขุ้ม  
007 นางสาวอัญชิสา  ธรมีฤทธิ์  
008 นางสาวศรัญญา  แสงกุดเลาะ  
009 นางสาวสุกัญญา  ฤาชา  
010 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง  

 

         1.7 สังกัดรพ.สต.โนนทอง สสอ.จัตุรัส มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายธีระพงศ์  นารินทร์  
 

         1.8 สังกัดรพ.สต.สามสวน สสอ.บ้านแท่น มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  5 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวฐิติพร  บ ารุงราษฎร์  
002 นางสาวกมลวรรณ  หมู่หัวนา  
003 นางสาวญามิตา  นรมาตย์  
004 นางสาวฐานะมาศ  ทินกุล  
005 นางสาวธัญพิชชา  ตุ่นภักดี  

2. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  4  อัตรา 

       2.1 สังกัดโรงพยาบาลคอนสาร มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสร้างสรร  ภัณฑะประทีป  
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2. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  4  อัตรา (ต่อ) 

 2.2 สังกัดโรงพยาบาลเทพสถิต มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสุชาติ  ศรีม่วง  
 

 2.3 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายวัชราวุธ  หงอกภิลัย  
002 นายปริญญา  สุวรรณกูฏ  

3. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน  1  อัตรา 

 3.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  10 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุพรรษา  รัตนประทุม  
002 นางสาวมณีรัตน์   อัศวะศิริจินดา  
003 นางทัศยา  เจริญราษฎร์  
004 นางอรณิชชา  หมื่นจิตร  
005 นางสาวพัชราภรณ์  อรัญพูล  
006 นางศิริลักษณ์  ชลธาร  
007 นางสาวตรีทิพ  ขวัญมา  
008 นางสาวพชิราญา  นิลโอโล  
009 นางสาวสุนิสา  สร้อยสุวรรณ  
010 นางศิริทิพย์  ราชเจริญภักดี  

4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  3  อัตรา 

 4.1 สังกัดโรงพยาบาลแก้งคร้อ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวพรทิพย์  เคนโพธิ์  
002 นางสาวสุริวิภา   พงษพัง  
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4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  3  อัตรา (ต่อ) 

 4.2 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวณัฐมล  เทพจันทร์  

5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  3  อัตรา  

 5.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายจักรวรรณ  เพชรล้ า  
002 นางสาวสายชล  ประเสริฐไทย  

 

 5.2 สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางเกตุสุดา  พงศ์ไพบูลย์  
002 นางสาวปิยะธิดา  ค าภู  
003 นางสาววีรญา  เกี้ยมชัยภูมิ  

 

 5.3  สังกัดสสอ.เมืองชัยภูมิ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวเจนจิรา  ยาประค า  

6. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา  

 6.1 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวศิวัชญา  วิชาโคตร  

7. ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1  อัตรา  

 7.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายอดิศักดิ์  ชิดจอหอ  
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8. ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน  1  อัตรา  

 8.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุภารัตน์ งามจิตร  

9. ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา  

 9.1 สังกัดโรงพยาบาลบ้านเขว้า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาววราพร  ต๊ะกาบโพธิ์  
002 นางสาวกัญญารัตน์  กุลธรรมโม  

10. ต าแหน่ง พนักงานการเกษตรพื้นฐาน จ านวน  1  อัตรา  

 10.1 สังกัดสสอ.เกษตรสมบูรณ์ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสมชาย  หินเมืองเก่า  

11. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา  

 11.1 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายณัฐพล  ผานาค  

12. ต าแหน่ง พนักงานซักฟอก จ านวน  1  อัตรา  

 12.1 สังกัดโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางวารินทร์  รอดสันเทียะ  
002 นายวีรศักดิ์  ราศรี  

 

13. ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน  8  อัตรา  

 13.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกรียติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางมุกดา ลายรัตน์  
002 นางสาวดวงดาว พลายระหาญ  
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 13.2 สังกัดรพ.สต.หนองสังข์ สสอ.แก้งคร้อ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวประกายทิพย์  ขวาไทย  
 

 13.3 สังกัดสสอ.แก้งคร้อ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวธนัชชา  ผาสุริวงศ์  
 

 13.4 สังกัดรพ.สต.นาแก สสอ.แก้งคร้อ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายรัฐศาสตร์  ฉายศรี  
 

 13.5 สังกัดรพ.สต.หนองฉิม สสอ.เนินสง่า มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุชินันท์  แก้วทน  
 

 13.6 สังกัดรพ.สต.หนองแวง สสอ.หนองบัวแดง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวพิกุลแก้ว  สุขคุ้ม  
 

 13.7 สังกัดรพ.สต.บ้านค่าย สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวปิ่นรัก  พงษ์ศิลา  

 13.8 สังกัดรพ.สต.คลองไผ่งาม สสอ.บ้านเขว้า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายบัณฑิต กองรักษา  
002 นายสนั่น  ภูทองบ่อ  
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13. ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน  8  อัตรา (ต่อ) 

 13.9 สังกัดรพ.สต.บ้านเพชร สสอ.ภูเขียว มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวกมลวรรณ  หมู่หัวนา  
002 นางสาวนภาพร  ประจ าเมือง  
003 นางสาวสุชาวดี  มีปัญญา  
004 นางสาวมณีรัตน์  ประทุมทอด  
005 นางสาวรัตน์ศิลป์  ภิรมย์ชื่น  

14. ต าแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด จ านวน  1  อัตรา  

 14.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 น.ส.ศศิประภา งอกสิน  

15. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  42  อัตรา  

 15.1 สังกัดโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  7 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาววริศรา  พรมสง่า  
002 นางสาวอังสุมา  เหล่าลาภ  
003 นางสาววารีรัตน์  คงโนนกอก  
004 นางสาวสมลักษณ์  ป้อมอุ่นเรือน  
005 นางสาวณัฐธิดา  โชคมงคล  
006 นายกิตติคุณ  เขียววรรณ์  
007 นายงสาวณัฐธิดา  บัวค า    

 15.2 สังกัดโรงพยาบาลแก้งคร้อ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  6 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุพัตรา  สูงเดช  
002 นางสาวสุธารัตน์  อาจหนู  
003 นางสาวศิริพร  หล่ าสุข  
004 นางสาวเนตรนภา  น้อยเขียว  
005 นางสาวลัดดา  ชาญจังหรีด  
006 นางสาวสุดารัตน์  เหล่ากวางโจน  
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15. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  42  อัตรา (ต่อ) 

 15.3 สังกัดโรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวอรพรรณ  หูชัยภูมิ  
 

 15.4 สังกัดโรงพยาบาลคอนสาร มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสงกรานต์   แสนธรรมมา  
002 นางสาวสมฤทัย   บุญบ ารุง  
003 นางสาวกัญญาภัทร  ศรีรักษา  

 

 15.5 สังกัดโรงพยาบาลเทพสถิต มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวเจี๊ยบ  สุดทา  
 

 15.6 สังกัดโรงพยาบาลเนินสง่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  5 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาววัลภา  ค้าโค  
002 นางสาวปริยมาตร์  พงษ์สุวรรณ์  
003 นางสาวไพรินทร์  พลเทพ  
004 นางสาวทับทิม  มะนาวกอก  
005 นางสาววชิราภรณ์  ออมชมภู  
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15. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  42  อัตรา (ต่อ)  

 15.7 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  15 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวรัชพร  สวัสดิรักษ์  
002 นางสาวสุกัญญา  จรัสพันธ์  
003 นางสาวจิดาภา  สมศรีคาน  
004 นายพิทักษ์  กัญหาเขียว  
005 นางมะยุรี  ประกอบชัย  
006 นางสาวฐิตินันท์  ลือชา  
007 นางสาวลินดา  ค าภูเขียว  
008 นางสาวนุสรา  สิงห์โคตร  
009 นางวิไลลักษณ์  ขวัญถาวร  
010 นางสาวอัมพร  สวัสดิ์  
011 นางสาวสุรีรัตน์  จันทนะมนตรี  
012 นางอนงค์  จรัสพันธ์  
013 นายสันติ  แสนโคตร์  
014 นายยุรนันท์  เจริญคุณ  
015 นางสาวนุภารัตน์ ทูลแก้ว  

 

 15.8 สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวลดา  บุญเกลี้ยง  
 

 15.9 สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวแดง มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวดาวเรือง   โคตรโนนกอก  
002 นางสาวอริษา   เอี่ยมยัง  
003 นางสาวพรศรี   สัจจสังข์  

 

 15.10 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวช่อผกา  บุญเชื้อ  
002 นางสาวธัญญลักษณ์  ผานาค  
003 นางสาวปุณยนุช  สนูหมื่น  
004 นางสาวอมรรัตน์  ภิญโญศรี  
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15. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  42  อัตรา (ต่อ)  

 15.11 สังกัดโรงพยาบาลจัตุรัส  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  14 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวศิรินภา  ธนจิราวงศ์  
002 นางสาวรัตติกาล  ก้านขุนทด  
003 นายรุ่งรดิศ  สุวรรณราษฎ  
004 นางสาวรุจิกาญจน์  วัดสิงห์  
005 นางสาวสิริรัฐ  แสนบุญยัง  
006 นางสาวชุติปภา  ญาติปราโมทย์  
007 นางสาวจุฑาศิริ  เกิดสิน  
008 นางสาวสุภาวินี  รัตนวชิัย  
009 นางสาวนรินทร  แสงกันยา  
010 นางสาวสุวนันท์  มาสอน  
011 นางสาวศศิธร  ประดับวงษ์  
012 นางสาวกาญจนา  จรแก้ว  
013 นางสาวสุปราณี  เรืองเดช  
014 นางสาวโสรญา  ประสีระเก  

 

 15.12 สังกัดโรงพยาบาลบ้านเขว้า มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  5 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวจิรภัทร  ก าลังทรัพย์  
002 นางสาวพรนภา  บุตรหึง  
003 นางชนิตา  ศรีสุชาติ  
004 นายสัมฤทธิ์  มีสิทธิ์  
005 นางสาวบัวงาม  พิไลกุล  

 

 15.13 สังกัดรพ.สต.ห้วยบงเหนือ สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวประภา  สุขปาน  
 

 15.14 สังกัดรพ.สต.ชีลอง สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางละมูล  เวียงชัยภูมิ  
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15. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  42  อัตรา (ต่อ)  

 15.15 สังกัดรพ.สต.บ้านค่าย สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสงวน  คงปัญญา  
 

 15.16 สังกัดรพ.สต.ถ้ าแก้ว สสอ.ภักดีชุมพล มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวเยาวเรศ กองค้า  
002 นายกฤษณะ ตรีพัฒน์  
003 นางทองหล่อ หลงจ าปา  

 

 15.17 สังกัดรพ.สต.หนองโดน สสอ.จัตุรัส มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวรัตติกาล  มัธุรถ  

16. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  38  อัตรา  

 16.1 สังกัดโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวมนัสนันท์  พิริยกรหิรัญ  
002 นายอนุวัฒน์  กองแก้ว  
003 นางสาวอนุชิญากรณ์   ริมขามป้อม  

 

 16.2 สังกัดโรงพยาบาลเทพสถิต มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวจารุวรรณ  เพชรบ ารุง  
002 นายธเนศ  ฉิมวาศ  

 

 16.3 สังกัดโรงพยาบาลเนินสง่า มีผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินฯ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายโจม งานจัตุรัส  
002 นายวรยุทธ  แวดสันเทียะ  
003 นายบุญโฮม  ภักดี  
004 นายบันเจิด บังน่าน  
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16. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  38  อัตรา (ต่อ)   

 16.4 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสายัณห์ เจริญพร  
002 นายชาตรี วิเศษชาติ  
003 นางสาวประภาภรณ์ ค าด่าง  
004 นางสาวบุษยา รุนดี  
005 นางสาววราภรณ์ ไกรสกุล  
006 นายเอกกมล กราดกระโทก  
007 นายภาณุพงศ์ ทวีแปลง  
008 นางสาววิไลวรรณ พรหมเมตตา  
009 นางสาววีรนุช พันธ์ด ี  
010 นายอ านาจ จินดาศรี  
011 นางสาวอิสราภรณ์ พลประเสริฐ  

 

 16.5 สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวราตรี  อินสูงเนิน  
 

 16.6 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสรรเสริญ  ธนูทอง  
 

 16.7 สังกัดโรงพยาบาลจัตุรัส  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสมพิศ  สุวรรณ์แก้ว  
 

 16.8 สังกัดโรงพยาบาลบ้านเขว้า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวอรสา  เขียนเขว้า  
002 นายไพบูลย์  เฉลิมชัย  
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16. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  38  อัตรา (ต่อ) 

 16.9 สังกัดสสอ.เกษตรสมบูรณ์  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวรัตนา  เกยแก้ว  

 16.10 สังกัดรพ.สต.หนองสังข์  สสอ.แก้งคร้อ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาววิไรวรรณ  วัฒนกิจประภา  
 

 16.11 สังกัดรพ.สต.นาแก  สสอ.แก้งคร้อ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสายชล  ตั้งใจ  
 

 16.12 สังกัดรพ.สต.ทุ่งลุยลาย  สสอ.คอนสาร  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางมะลิวรรณ  โชคเจริญ  
 

 16.13 สังกัดรพ.สต.ผาเบียด  สสอ.คอนสาร  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวอภิชา  เกาะม่วงหมู่  
 

 16.14 สังกัดรพ.สต.บุฉนวน  สสอ.ซับใหญ่  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสุดา  เชิดขุนทด  
 

 16.15 สังกัดรพ.สต.หนองฉิม  สสอ.เนินสง่า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวลักษณาภร  ช้างขาว  
 

 16.16 สังกัดรพ.สต.ตาเนิน  สสอ.เนินสง่า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสมนึก  โพธิ์นอก  
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16. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  38  อัตรา (ต่อ)   

 16.17 สังกัดรพ.สต.บ้านบัวพักเกวียน  สสอ.ภูเขียว มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวธิสาชล  มีปัญญา  
 

 16.18 สังกัดรพ.สต.กุดจอก  สสอ.ภูเขียว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางพัชรภรณ์  ศรีสวัสดิ์  
 

 16.19 สังกัดรพ.สต.แดงสว่าง  สสอ.ภูเขียว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางอัมพิกา  ทิพย์รักษ์  
 

 16.20 สังกัดรพ.สต.บ้านลาด  สสอ.ภูเขียว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายเทพพิทักษ์  สกุลเดช  
 

 16.21 สังกัดรพ.สต.ห้วยบงเหนือ  สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวบัวสวรรค์  ทองเขียว  
 

 16.22 สังกัดรพ.สต.โนนทอง  สสอ.จัตุรัส  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางจันทร์นิดา  กาดสันเทียะ  
 

 16.23 สังกัดรพ.สต.สระสี่เหลี่ยม  สสอ.จัตุรัส  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวณฐาปาญา  ทองสังข์  
 

 16.24 สังกัดรพ.สต.ชีวสุทโธ  สสอ.จัตุรัส  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายกอล์ฟ  สุภารี  
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16. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  38  อัตรา (ต่อ)   

 16.25 สังกัดรพ.สต.กุดน้ าใส  สสอ.จัตุรัส  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวสุกัญญา  ชัยสอน  
 

 16.26 สังกัดรพ.สต.บ้านวังก าแพง  สสอ.บ้านเขว้า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวหนูนา หงประสิทธิ์  
 

 16.27 สังกัดรพ.สต.หนองคู  สสอ.บ้านแท่น  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวหฤทัย  อุปถัมย์  
 

 16.28 สังกัดรพ.สต.สามสวน  สสอ.บ้านแท่น  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายนพฉัตร  กมลรัตน์  
 

 16.29 สังกัดรพ.สต.นาระยะ  สสอ.ภักดีชุมพล  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวชเนตตี  ฉลองภูมิ  
002 นางสุธี  แดงวงค์  

 

 16.30 สังกัดรพ.สต.จอมแก้ว  สสอ.บ าเหน็จณรงค์  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวพิศเพลิน  สระทองหน  

17. ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  2  อัตรา   

 17.1 สังกัดโรงพยาบาลแก้งคร้อ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นาวสาวกิตติยา  ปาศรี  
002 นางสาวกนิษฐา  ตั้งศิริไพบูลย์  
003 นางสาวกิติยา  ปราบภัย  
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18. ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร  2  อัตรา   

 18.1 สังกัดโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางเยาวภา  นอกสระ  
002 นางนงค์ลักษณ์  ค าดีตุ่น  
003 นางสาวศิริลักษณ์  ภูบั้งดาว  

 

 18.2 สังกัดโรงพยาบาลแก้งคร้อ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวละมัย  วาทีสุวิมล  

19. ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก  1  อัตรา   

 19.1 สังกัดโรงพยาบาลเนินสง่า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายธันวา  พฤฒามาตย์  

20. ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา  5  อัตรา   

 20.1 สังกัดโรงพยาบาลแก้งคร้อ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายสุเมธ  แสงเนตร  
002 นางสาวรัศมี  ใจมั่น  

 

 20.2 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางนันทิชา  ช านาญพล  
 

 20.3 สังกัดโรงพยาบาลบ้านเขว้า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นางสาวบุษบา  กุลธรรมโม  
002 นายสุรกิจ  ชาติไทย  
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20. ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา  5  อัตรา (ต่อ)   

 20.4 สังกัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายจักรพันธ์   สมภักดี  

21. ต าแหน่ง พนักงานเปล  7  อัตรา   

 21.1 สังกดัโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  มีผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  1 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายกนกภพ  ขันธ์รักษา  
 

 21.2 สังกัดโรงพยาบาลบ้านแท่น  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายโยธิน  ผาด า  
002 นายวิชิต   แสนลา  

 

 21.3 สังกัดโรงพยาบาลจัตุรัส  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายศราวุฒิ  เพชรประไพ  
002 นายพงษ์พัฒน์  ธนะศรี  

 

 21.4 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  6 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายธนพล  ค าพิมพ์  
002 นายภูชิต  เวสูงเนิน  
003 นายอดิพล  มงคล  
004 นายประยูร  โคตรบ้านแข้  
005 นายพรชัย  มรรคนิโรจน์  
006 นายขวัญชัย  แสงจันทร์  
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22. ต าแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม  1  อัตรา   

 22.1 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายพีระพงศ์  เปรมใจ  
002 นางสาวสุรางคณา  พาแพง  
003 นายภัทรพิชญ์  ด ารงเชื้อ  
004 นางสาวศุทธินี  คัชเขียว  

 
 


