
  

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าปาง 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่งนักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ  

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยการพยาบาล 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ  

 

  ตามที่ ได้มีประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2565         
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่ง นักจิตวิทยา  
นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ซ่ึงจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นั้น 
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ       
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ 
1.นักจิตวิทยา 1101 - 1104 โรงพยาบาลสบปราบ 
2.นักโภชนาการ 2101 – 2106 

2201 – 2207 
2301 - 2311 

โรงพยาบาลงาว 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3101 - 3104 โรงพยาบาลเถิน 
4.นักวิชาการพัสดุ 4101 - 4110 โรงพยาบาลเมืองปาน 
5.นักวิชาการสาธารณสุข 4101 – 5115 

5201 – 5221 
5301 - 5343 

โรงพยาบาลเมืองปาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

6.นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 6101 โรงพยาบาลแม่เมาะ 
7.พนักงานขับรถยนต์ 7101 - 7105 โรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่ง เลขประจ าตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ 
8.พนักงานช่วยการพยาบาล 8101 - 8103 โรงพยาบาลเกาะคา 
9.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9101 - 9120 โรงพยาบาลเกาะคา 
10.พนักงานบริการ 10101 – 10105 

10201 - 10211 
โรงพยาบาลวังเหนือ 
โรงพยาบาลเถิน   

 

 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  

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

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ            
และสมรรถนะ 

3. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
3.1 ปิดเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนเข้าไปในห้องสอบ 
3.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
3.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน     

โดยเคร่งครัด 
3.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
3.5 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
3.6 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ      
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

3.7 ผู้ ใด ไม่ มาภายในก าหนด วัน  เวลา และสถานที่ ดั งกล่ าวถื อว่ าสละสิ ทธิ์  และไม่ มี สิท ธิ์                         
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

4.  อุปกรณ์ท่ีใช้ท าข้อสอบ ปากกาหมึกน้ าเงินหรือหมึกด า และน้ ายาลบค าผิด 
 
 
 

/ง)ส านัก... 
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 ง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  เว็บไซต์ www.lpho.go.th 
และหน่วยบริการที่เป็นสนามสอบแข่งขัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lpho.go.th/


เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
1101 น.ส.กวินทิพย์ รินพล โรงพยาบาลสบปราบ
1102 น.ส.ดารานาถ สิงค าโล โรงพยาบาลสบปราบ
1103 นายณฐกฤต ปัญญา โรงพยาบาลสบปราบ
1104 นายปุณยวัจน์ แปงสนิท โรงพยาบาลสบปราบ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565
เรื่องรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำ



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
2101 น.ส.ปลิดา จ ารัส โรงพยาบาลงาว
2102 น.ส.ขวัญแก้ว ภานุศร โรงพยาบาลงาว
2103 น.ส.นิศรา บรรไพร โรงพยาบาลงาว
2104 น.ส.อรทัย เขียวเหลือง โรงพยาบาลงาว
2105 นายพงศกร อินต๊ะปัญญา โรงพยาบาลงาว
2106 นายวัชรพล บุญเทพ โรงพยาบาลงาว
2201 น.ส.นิศรา บรรไพร โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2202 น.ส.ผริตา นิลเกษ โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2203 น.ส.พิชาณัชพร อวดผล โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2204 น.ส.อนันตกานต์ ต้ังใจ โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2205 น.ส.นิภาภัทร มะโนวัง โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2206 น.ส.ภิญญาพัชญ์ มีแสง โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2207 น.ส.อังคณา ปินตาเทพ โรงพยาบาลแจ้ห่ม
2301 น.ส.ณัชชานันท์ ขันธรักษ์ โรงพยาบาลเมืองปาน
2302 น.ส.มัลลิกา เมืองแมะ โรงพยาบาลเมืองปาน
2303 น.ส.นิศรา บรรไพร โรงพยาบาลเมืองปาน
2304 น.ส.มินตรา ขอนดุสิต โรงพยาบาลเมืองปาน
2305 น.ส.ทัชพร บุญสิทธิ์ โรงพยาบาลเมืองปาน
2306 น.ส.ดวงพร ธัญลักษณ์พนา โรงพยาบาลเมืองปาน
2307 น.ส.มนธิชา อินทจันทร์ โรงพยาบาลเมืองปาน
2308 นายวรัญญู อารีย์ โรงพยาบาลเมืองปาน
2309 น.ส.ปพิชญา ค าเรือง โรงพยาบาลเมืองปาน
2310 น.ส.ลัดดาวรรณ ศิริพร โรงพยาบาลเมืองปาน
2311 น.ส.สกาวเดือน คิดลึก โรงพยาบาลเมืองปาน

ต ำแหน่ง นักโภชนำกำร
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565

เรื่องรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
3101 นายณัฐวุฒิ ถามา โรงพยาบาลเถิน
3102 น.ส.รุจิรา สุดใจ โรงพยาบาลเถิน
3103 นายทีป์พศิน มูลเภา โรงพยาบาลเถิน
3104 นายสกุลศักด์ิ ก๋าวิรถ โรงพยาบาลเถิน
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565

เรื่องรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
4101 น.ส.สุภัสสรา ดวงพวง โรงพยาบาลเมืองปาน
4102 น.ส.นภาพร ยะเลอ โรงพยาบาลเมืองปาน
4103 น.ส.นภาพรรณ คันใจ โรงพยาบาลเมืองปาน
4104 นางจุฑารัตน์ ปัน้หุน่ โรงพยาบาลเมืองปาน
4105 น.ส.วัชรีย์ ปัญจวัติ โรงพยาบาลเมืองปาน
4106 นายอัครนันท์ กัญญา โรงพยาบาลเมืองปาน
4107 น.ส.ชัญญภัทร จะมัง โรงพยาบาลเมืองปาน
4108 น.ส.เขมอัปสร กันทะ โรงพยาบาลเมืองปาน
4109 น.ส.ภาสินี เชิงดี โรงพยาบาลเมืองปาน
4110 น.ส.พิมนิกา นิวันติ โรงพยาบาลเมืองปาน
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565

เรื่องรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
5101 น.ส.ศิรินภรณ์ คล้ายทอง โรงพยาบาลเมืองปาน
5102 นายอธิปกรณ์ ผ้าเจริญ โรงพยาบาลเมืองปาน
5103 น.ส.นัทชนิดา แปงสาย โรงพยาบาลเมืองปาน
5104 น.ส.กรองกาญจน์ น้อยเสนา โรงพยาบาลเมืองปาน
5105 นายพงษ์สิทธิ ์นันต๊ะเสน โรงพยาบาลเมืองปาน
5106 น.ส.จรรยาพร สุดคิด โรงพยาบาลเมืองปาน
5107 น.ส.วิลาวรรณ จันธนโชติ โรงพยาบาลเมืองปาน
5108 น.ส.จิตลดา เสรีสิทธิฤ์ทธิกุล โรงพยาบาลเมืองปาน
5109 น.ส.ชญาณี ผายผืนพึก โรงพยาบาลเมืองปาน
5110 น.ส.จรรยภรณ์ ละออง โรงพยาบาลเมืองปาน
5111 น.ส.เบญจพร บัวหล้า โรงพยาบาลเมืองปาน
5112 น.ส.ขนิจพร ทองค า โรงพยาบาลเมืองปาน
5113 น.ส.ธนันท์ญา จันทร์มณี โรงพยาบาลเมืองปาน
5114 น.ส.จิตภวัน เป็งน้อย โรงพยาบาลเมืองปาน
5115 น.ส.อารียา หล้ากาวี โรงพยาบาลเมืองปาน
5201 นางสุภาภรณ์ นาหลวง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5202 นายพัชรพล เมืองเหมอะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5203 น.ส.วรัญญา เหาะประโคน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5204 นายสมเกียรติ บุญนายืน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5205 น.ส.วรุณี มะหลีแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5206 น.ส.เจนจิรา เตชะหล้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5207 น.ส.ศุสินันท์ ค ามาวงศ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5208 น.ส.กนกพร เนียมพูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5209 น.ส.อัสมา เครือวงษ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5210 น.ส.ศศิวิมล ญาณะตัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5211 น.ส.ณัฎฐธิดา ธรรมขันค า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5212 นายวัชระพงษ์ ทุมอริยะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5213 น.ส.นัทธิดา วงศ์สถาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5214 น.ส.พัชรีภรณ์ ยะขอด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5215 น.ส.กาญจนา ปัญญาวัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
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5216 น.ส.ธนัญญา พินิจวงษ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5217 น.ส.วีรินทร์พิมล จินดารัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5218 น.ส.ชนนิกานต์ สายหล้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5219 น.ส.ธีราภรณ์ อุดค ามี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5220 น.ส.จุฑารัตน์ เอียดคง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5221 นายอติชาต ธิหมุด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน
5301 น.ส.กาญจนา ทานุสาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5302 น.ส.ศุภกานต์ จอมค า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5303 น.ส.อภิชญา ตัญโญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5304 นายพงษ์ศักด์ิ หินเทา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5305 น.ส.ฐิติรัตน์ อินใจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5306 น.ส.คัทลียา แว่นแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5307 นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5308 น.ส.สุพัตรา ปงกา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5309 นางสีวลี ด้วงเขียว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5310 น.ส.เพ็ญรดี พุทธิลาภ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5311 น.ส.อมรรัตน์ ทาแดง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5312 น.ส.กุลณัฐ พุทธราช ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5313 น.ส.ชลณิษา ป่าเปา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5314 น.ส.จริยาภรณ์ ฝ้ันบุญมา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5315 น.ส.นารีนุช บุญธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5316 น.ส.ชัชฎาพร ชัยชนะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5317 น.ส.ชลาลัย มีบุญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5318 น.ส.ณัฎฐณิชา สุริยวงศ์ใย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5319 น.ส.วริศรา ใจวัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5320 น.ส.ปานิสรา กระต่ายทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5321 น.ส.ธนพิมล ทาสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5322 น.ส.สิชาพัชร์ อัญชนาพรรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5323 น.ส.สุธิดา นาแพร่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5324 น.ส.ฐิติกร รุ่งอรุณพิพัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
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5325 น.ส.ปรางวลัย ก๋าแก่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5326 น.ส.ณิชรัตน์ เรือนนาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5327 น.ส.ศิริวรรณ บุดดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5328 นายธีรพัฒน์ บุญทัศน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5329 น.ส.จีรนันท์ จันทร์ศิริ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5330 น.ส.พัชรพร สุเมธา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5331 น.ส.กฤษณา คุ้มภัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5332 น.ส.เณศรา จันทร์ปุย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5333 น.ส.สุทธิพร สดสัยน๊ะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5334 น.ส.ศรัณยา พลพืชน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5335 น.ส.เจนจิรา เตชะหล้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5336 น.ส.ศุสินันท์ ค ามาวงศ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5337 น.ส.ธนิษฐา เอกจิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5338 น.ส.คริฐา จิตรรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5339 นายศิลา คชาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5340 นางปัฐ์ณัฐผุสดี ฝ้ันขิติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5341 นายกาญจน์ณภัทร ธนวัฒน์ธนเดโช ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5342 น.ส.จันทร์สุดา แหวนะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
5343 น.ส.นิรภาพ นาถทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
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6101 น.ส.ปิยะกานต์ ปิยะตระกูล โรงพยาบาลแม่เมาะ

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
7101 นายสุพจน์ ถีนา โรงพยาบาลห้างฉัตร
7102 นายพงศธร สันป่าแก้ว โรงพยาบาลห้างฉัตร
7103 นายทินวัฒน์ อุตมา โรงพยาบาลห้างฉัตร
7104 นายสุธี อินค าเชื้อ โรงพยาบาลห้างฉัตร
7105 นายอรรถพงษ์ อ๊อดผูก โรงพยาบาลห้างฉัตร

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ หมำยเหตุ
8101 น.ส.ปัทมาวรรณ ขันใจ โรงพยาบาลเกาะคา
8102 น.ส.ยุวดี สอนราษฎร์ โรงพยาบาลเกาะคา
8103 น.ส.สุชาดา สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลเกาะคา

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข(เวชสถิต)ิ
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ต ำแหน่ง พนักงำนขบัรถยนต์

ต ำแหน่ง พนักงำนชว่ยกำรพยำบำล
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9101 นางอลิษา แซ่ล้ี โรงพยาบาลเกาะคา
9102 น.ส.สุภัสรา ศรีกระจ่าง โรงพยาบาลเกาะคา
9103 น.ส.เกศรินทร์ ศิริเมธาวรรักษ์ โรงพยาบาลเกาะคา
9104 น.ส.ทิชากร มังคะละ โรงพยาบาลเกาะคา
9105 น.ส.วิชุดา ค าวัน โรงพยาบาลเกาะคา
9106 น.ส.ชลลดา ทองพิชิตกุล โรงพยาบาลเกาะคา
9107 น.ส.ชุติมา สองค าชุม โรงพยาบาลเกาะคา
9108 น.ส.ธิดารัตน์ จารุจิตร โรงพยาบาลเกาะคา
9109 น.ส.บุษรินทร์ ปุค าแดง โรงพยาบาลเกาะคา
9110 น.ส.จิตรลัดดา ภูวะเรศ โรงพยาบาลเกาะคา
9111 น.ส.อรยา ทิยะ โรงพยาบาลเกาะคา
9112 น.ส.ธัญรดา แปงสาย โรงพยาบาลเกาะคา
9113 น.ส.เนตรนภิศ ตาวะกะ โรงพยาบาลเกาะคา
9114 น.ส.พัชราภรณ์ เมืองแนว โรงพยาบาลเกาะคา
9115 น.ส.กนกวรรณ นกแก้ว โรงพยาบาลเกาะคา
9116 น.ส.มณีฉาย ปิมเกษม โรงพยาบาลเกาะคา
9117 น.ส.กันทมาศ หมื่นจินะ โรงพยาบาลเกาะคา
9118 น.ส.รัตนจุฑา กิ่งก้ า โรงพยาบาลเกาะคา
9119 น.ส.ปิยะณัฐ มลิวัลย์ โรงพยาบาลเกาะคา
9120 น.ส.กรรณิกา เก่งมาก โรงพยาบาลเกาะคา
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10101 น.ส.ธัญลักษณ์ รักแม่ โรงพยาบาลวังเหนือ
10102 น.ส.ฐิติชญา เจนค า โรงพยาบาลวังเหนือ
10103 น.ส.ชุติกาญน์ แหลมมาก โรงพยาบาลวังเหนือ
10104 นายกฤษฎา ขันค า โรงพยาบาลวังเหนือ
10105 น.ส.กมลรัตน์ ค ามี โรงพยาบาลวังเหนือ
10201 น.ส.รุ่งฟ้า แห้วเพ็ชร โรงพยาบาลเถิน
10202 นางจิตรวลี วงศ์ธิ โรงพยาบาลเถิน
10203 น.ส.กุญณี จันต๊ะอุด โรงพยาบาลเถิน
10204 น.ส.กิ่งกาญ โท่นอ๊อด โรงพยาบาลเถิน
10205 น.ส.มยุรา ธรรมขันค า โรงพยาบาลเถิน
10206 นายสุริยา เตปินตา โรงพยาบาลเถิน
10207 นายเกียรติชัย ต๊ิบแก้ว โรงพยาบาลเถิน
10208 นายณัฐพล เกษรเพ็ชร โรงพยาบาลเถิน
10209 นายลิขิต ค าวังเง้ียว โรงพยาบาลเถิน
10210 นายธีรวัฒน์ เชียงทอง โรงพยาบาลเถิน
10211 นายศักด์ิกรินทร์ ปัญญาผ่องใส โรงพยาบาลเถิน
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