
 
 
 
 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฯ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพและต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ครั้งที่ ๑) 

................................................. 

  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ เฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๒๔ อัตรา โดยรับสมัครตัง้แต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ  จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา รประเมินสมรรถนะฯ  ครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีสอบข้อเขียน) ดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
    บัญชีรายช่ือแนบท้าย ประกาศฯ 

๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ  
    ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
ก) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  
    สุภาพสตรี สวมเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  
    สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสุภาพ กางเกงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
      ข) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
      ค) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จการจ่ายค่าสมัคร ) และบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้ 
      ง) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที  แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
      จ) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด 
      ฉ) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว  ๒๐ นาที             
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
      ช) เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอกและไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

ฌ) ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้  และห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบ
ออกจากห้องสอบ 
              ญ) เมื่อหมดเวลา…/-๒- 
 



 
- ๒ – 

 
     ญ) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุด
ทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

ฎ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม      
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
     ฏ) ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่ มีสิทธิ                
เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี ้

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
    ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ (หน้า ๕) 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
         จังหวัดชัยภูมิ  จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการ
ข้อเขียน) ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ทาง Website http://cpho.moph.go.th  หน้าประกาศรับสมัครงาน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
****ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องมีผลตรวจ Rapid Antigen Test (การตรวจแบบรวดเร็ว) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง 
และน าผลตรวจมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ ทุกราย   ขอให้ผู้มาสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย                
๑ ชั่วโมง เพื่อรับการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ก่อนเข้าห้องสอบ**** 

 

 

 

 

 

http://cpho.moph.go.th/


ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน  เวลา  และสถานที่ ตามตาราง  ดังนี้ 

 

วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ 
ในการคัดเลือก 

การประเมินสมรรถนะ  
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินสมรรถนะ  
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. การประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
   ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
และต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 
 
 

 
 

วันอาทิตยท์ี่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม อาคารภูมิภักดี ชั้น ๓  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ขอให้ผู้มาสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ 
อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เพ่ือรับการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙   
ก่อนเข้าห้องสอบ 
-ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีสอบ
ข้อเขียนในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ ทาง Website http://cpho.moph.go.th  
(หน้าประกาศรับสมัครงาน) 
 
 
ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม อาคารภูมิภักดี ชั้น ๓  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ขอให้ผู้มาสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ 
อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เพ่ือรับการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙   
ก่อนเข้าห้องสอบ 
 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ ทาง Website http://cpho.moph.go.th  
(หน้าประกาศรับสมัครงาน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://cpho.moph.go.th/
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   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๕

 ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

          ต าแหน่งพยาบาลวิชาชพี

1001 นางสาว จิรภาพร แสงบัญลัง
1002 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฤทธิจ์รูญ
1003 นางสาว พวงผกา บ ารุงกิจ
1005 นาย ธนกฤต เจริญเกียรติ
1006 นาย คมกฤษ จิตมา
1007 นางสาว กรรณิการ์ สุภาพงษ์
1008 นางสาว พิณรัตน์ กองโส
1009 นางสาว สโรชา บุญลือ
1011 นางสาว อารียา ทองใบ

เลขประจ าตัวผู้สมัคร นามสกุล หมายเหตุชื่อ ค าน าหน้า



1

   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๕

 ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

          ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2001 นาย พงศกร ค าทองเขียว
2002 นางสาว นิภาวรรณ แก้วเกตุศรี
2003 นาย อภิสิทธิ์ ปราบพยัคฆ์
2005 นาย อัครพนธ์ ทัง่ทอง
2006 นางสาว เมษา ประทุมกุล
2007 นางสาว กมลพรรณ หาญณรงค์
2008 นางสาว ญาดา เชิญชัยภูมิ
2009 นางสาว มนฤดี ฉัตรรักษา
2010 นางสาว อารยา นาคค า
2011 นางสาว อรัญญา สุมิน
2012 นางสาว สุมาลี สีสุโข
2013 นางสาว ธัญญารัตน์ มนต์วิเศษ
2014 นางสาว กุลธิดา จ าปาเงิน
2015 นางสาว สุวรรณี สูงเนิน
2016 นางสาว ศุภลักษณ์ สง่าแรง
2017 นางสาว เกศมณี หมองหลอด
2018 นางสาว อัยชิษฐากร ศรีวงษา
2020 นางสาว สถิตย์ภรณ์ เชียรโคกกรวด
2021 นางสาว บังอร จันทะบาล
2022 นางสาว ฐานันทิยา อักษรเสือ
2023 นาย สุรเชษฐ์ คงโนนกอก
2024 นางสาว อนุชจิรา ผานิล
2025 นาย กฤษดา จีนดร
2026 นางสาว ศุภากร มีครไทย
2027 นางสาว รัตนากร นักท าเกวียน
2028 นางสาว สุภาพร คางค า
2029 นางสาว เกศสุดา ชมนาวัง
2031 นางสาว นีรนุช ประจ าเมือง

เลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล



2

   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๕

 ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

          ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

2032 นางสาว ชนิสรา ยี่จัตุรัส
2033 นางสาว นิลพัชร เจียมยุทธการณ์
2034 นางสาว ธนัชญา เชือนไธสงค์
2036 นาย ภูมินทร์ กับไชย
2037 นาง ณิชาภัทร วิถาระพันธ์
2038 นางสาว พรรณธร สมานจิต
2039 นางสาว จุฬารัตน์ ทัดเทีย่ง
2040 นางสาว เกษร แก้วลือ
2041 นาย ธนากร สินทวี
2042 นางสาว เสาว์มณี จ าปาแก้ว
2043 นางสาว นภัสร์นันท์ สกุลอ่อนแพง
2044 นางสาว วราภรณ์ เพชรใบศรี
2045 นางสาว วันวิสา อาจฤทธิ์
2046 นางสาว ตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์
2047 นางสาว เบญญทิพย์ ลีใส
2048 นางสาว ศิริพร นามวิจิตร
2049 นางสาว ธัญญาณี โม้มาลี
2051 นางสาว สุกัญญา สีพลัง
2052 นางสาว สุพัตรา งามผ่อง
2053 นาย ศิวาวุฒิ ชัยพรมเขียว
2054 นางสาว สุธาทิพย์ ตาวงษ์สา
2055 นางสาว วรารัตน์ กุดนอก
2056 นางสาว จิรานุช คุณประทุม
2057 นางสาว ธนวรรณ แผงมล
2058 นางสาว ปิยะวรรณ ผาจิระวัฒนชาติ
2059 นาย ภานุ นิลศิลา
2060 นาง นริศรา ค าปัญญา
2061 นางสาว สราลีวัลย์ ฤาชา
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   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๕

 ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

          ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

2062 นางสาว ศิริรัตน์ กุศลชู
2063 นางสาว จริญญา ศรีจันโท
2064 นาย พินิต ลาภประเสริฐ
2065 นางสาว สุจิตรา สินธพ
2066 นางสาว กมลวรรณ ทาณรงค์
2067 นางสาว นัทธิชา เสนาพันธ์
2068 นางสาว ชนาภา บ ารุงชัย
2069 นางสาว สุธาทิพย์ สารีนันท์
2070 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ จันทร์จรัสสถิต
2071 นางสาว ปิยธิดา สุวรรณโค
2072 นางสาว มยุรี โหมดสันเทียะ
2073 นางสาว รวิสรา กองหล้า
2074 นางสาว สายฝน ไชยลา
2076 นางสาว พัชรินทร์พร จูศรี
2077 นางสาว จิตตินันทน์ สวัสดี
2078 นาย นุติพงษ์ ช่วงบัว
2081 นางสาว สาวิตรี สารเพ็ชร
2082 นางสาว กรรณิการ์ เผ่าฉนวน
2083 นางสาว ศรีสุดา ศรีแสงสว่าง
2086 นางสาว นิลมล จะกุญชร
2088 นางสาว จันทร์ทรา ทองเงา
2089 นางสาว อัมพร สะอาดจันดี
2090 นางสาว อินทุอร ธงศิลา
2091 นางสาว มาลี นรินทร์จันทร์
2092 นางสาว สุวนันท์ ก้องเมือง
2093 นางสาว น้ าฝน แก้วฤาชา




