
 
 
 

ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
___________________ 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่  15 มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖4  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9  เมษายน  
๒๕๖4 นั้น   

  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกสรรนี้ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร 
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป  
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ส านักงาน ก.พ.  
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ ซึ่งแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนของประเทศและมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
การควบคุมจ ากัดผู้ติดเชื้อไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลซึ่งขอความ
ร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น    
จึงขอเลื่อนก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพ่ือประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ออกไปก่อนโดย
ไม่มีก าหนด และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จะก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบปฏิบัติในการสอบข้อเขียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์”  

   ประกาศ ณ วันที่   26   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

                  (นายสมาน  ฟูตระกูล) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น 

 

 



  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

แนบท้ายประกาศ ประกาศ  ณ  วันที่   26  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_____________ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อตัว  ชื่อสกุล 

001  นางสาว  ธนภรณ์  ชัชวาล 
002  นางสาว  ขวัญฤดี  น้อยสุพรรณ 
003  นางสาว  ศิริภักษ์  โกกิ 
004  นางสาว  ทัศน์ธิญา มลาชู 
005  นางสาว  ณัฐพร  รักษาศรี 
006  นางสาว  กชกร  ทิพย์สันเทียะ 
007  นางสาว  อรัญญา  ค าระกาย 
008  นางสาว  พันธกานต์ รัศเสียร 
009  นางสาว  ณัฐณิชา  จันทะบงค์ 
010  นางสาว  สุพิชญา  หอมทอง 
011  นางสาว  สุลักขณา ปลัดพรม 
012  นางสาว  จิรวรรณ  จาริชานนท์ 
013  นางสาว  นัฏกานต ์ ดงใหญ่ 
014  นาย  เจษฎา  มุงคุณค าชาว 
015  นางสาว  ชูกมล  โคช่วย 
016  นางสาว  วิชชุดา  เติมวุฒิ 
017  นางสาว  ญาณญาดา บัวขาว 
018  นางสาว  มาลี  นรินทร์จันทร์ 
019  นางสาว  ทัศวรรณ แสนศรี 
020  นางสาว  นฤมล  นนทะคุณ 
021  นางสาว  อมรรัตน์  จันมะโฮง 
022  นางสาว  สุภชา  ปั่นเอี่ยม 
023  นางสาว  มณฑกาน ศรีงาม 
024  นางสาว  ณริศรา  โพธิ์อามาตย์ 
025  นางสาว  ฐนิดา  ชาติชา 
026  นาย  ณัฐพงษ์  สิมศิลา 
027  นางสาว  เจนจิรา  ทองภูธร 
028  นางสาว  รัชนีกร  รัตนทิพย์ 
029  นางสาว  มัทนา  นานอก 

 031  นางสาว  อุบลวรรณ บุญที 
 032  นางสาว  ปวีณา  พันธุออน 

 

หน้า ๑ จาก 4 



 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
 033  นางสาว  ธัญญรัตน์ ด่านซ้าย 

034  นางสาว  สุชาดา  ชัยจิตวณิชกุล 
035  นางสาว  รุ่งอรุณ  ดีพรวน 
036  นางสาว  เบญจมาศ อุ่นทะยา 
037  นางสาว  แพรวนภา บุดด ี
038  นางสาว  รจนา  ชนะศึก 
039  นางสาว  กนกวรรณ ขอสูงเนิน 
040  นางสาว  รัตนาวดี  แสนบุตร 
041  นางสาว  จีรภา  สมบัติมี 
042  นาย  นพชัย  ขบวนแก้ว 
043  นางสาว  ธัญรดา  ทราวุธ 
044  นางสาว  กัญญาภัทร พิพิธกุล 
045  นางสาว  สุธาทิพย์ สารีนันท์ 
046  นางสาว  อรอนงค์  เชื้อแก้ว 
047  นางสาว  สุนิษา  ถามูลเลศ 
048  นางสาว  ณัฐกานต์ แสนงาม 
049  นางสาว  จุฑามณี  สมาน 
050  นางสาว  ธัญญรักษ์ ไมตรีแพน 
051  นางสาว  วิไลพร  ทองเพ็ชร 
052  นางสาว  ศิริชลธาร แก้วโสม 
053  นางสาว  วิภาวรรณ พันล า 
054  นางสาว  สุภิศา  ทัพเจริญ 
055  นางสาว  นิลนาถ  เสโส 
056  นางสาว  สุพรรษา  โพธิจินดา 
057  นางสาว  ชฎาพร  ปะกิลาเค 
058  นางสาว  ภาวิณี  พิณรัตน์ 
059  นางสาว  รัฎฎา  เจริญทรัพย์ 
060  นางสาว  ปิยธิดา  ชัยเวียง 

 061  นางสาว  สิริวิมล  อันพิมพ์ 
 062  นางสาว  ศลิษา  นามศรี 
 063  นางสาว  นิษฐเนตร์ กาสีชา 
 064  นางสาว  ทัศณีวรรณ ปัญจมาตย์ 
 065  นางสาว  อินธุอร  แสงสุรินทร์ 
 066  นางสาว  สาวิณ ี  มูลตรีภักด ี

 

หน้า 2 จาก 4 

 



เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
067  นางสาว  นริศรา  แก้วบรรจักร 
068  นางสาว  สุมิตรา  ศรีคราม 
069  นาย  พงษ์อนันต์ ชวนโพธิ ์
070  นางสาว  อาทิตยา  ไชยบุตร 
071  นางสาว  จิราวรรณ ผองแก้ว 
072  นางสาว  มลฤดี  ทิทึกทักษ์ 
073  นางสาว  ภาวิน ี  เฉิดเจริญ 
074  นางสาว  นิตยา  ศรีพรรณ์ 
075  นางสาว  ปริยาภรณ์ รู้ขาย 
076  นางสาว  นันทิยา  ภูจอมแก้ว 
077  นาย  พรชัย  ทิพย์สาตร์ 
078  นางสาว  ศุภลักษณ์ สังกะค า 
079  นางสาว  ภาสินี  ศรีสุข 
080  นางสาว  วัลวิกา  จ าปา 
081  นางสาว  ปพิชญา  ฉัตรสุวรรณ 
082  นางสาว  อรวรรยา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
083  นาย  ธนากร  ภาโนชิต 
084  นางสาว  สุวนันท์  บุญคง 
085  นางสาว  โสภิดา  สุวรรณบุผา 
086  นาย  จักรพรรดิ ภูวนารถ 
087  นางสาว  วารุณี  ประทุมรัตน์ 
088  นางสาว  สุภาพร  อ่อนเหลา 
089  นางสาว  พรยมล  ไกลดวง 
090  นาย  ชนัญญู  สีกา 
091  นางสาว  สุกัญญา  ปัดถา 
092  นางสาว  พัชรนันท์ มงคลวีรเกียรติ 
093  นาย  ภัทรพล  ค าสอนทา 
094  นางสาว  พรกนก  ค าวัฒน์ 
095  นางสาว  นลฤด ี  ศรีวิชา 
096  นางสาว  อภิญญา  ไมล์โพธิ์ 
097  นางสาว  ณัฏฐิกา  ยังดี 
098  นางสาว  ไข่มุก  ช ากรม 
099  นางสาว  วิภาวด ี  อรอินทร์ 
100  นาย  พงศกร  ศรีหาราช 

 
 
 

หน้า 3 จาก 4 
 



เลขประจ าตัวผู้สมัคร   ค าน าหน้า  ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
 101  นาย  อภิสิทธิ์  วิชาโคตร 
 102  นาย  กิติโรจน์  นวนบุญ 
 103  นางสาว  นิธิภา  นิธิทรัพย์สกุล 
 104  นางสาว  ณัฐณิชา  จันทา 
 105  นางสาว  รินทร์รดา วรรณดร 
 106  นางสาว  สรณ์ศิริ  ท้าวมะลิ 
 107  นางสาว  มณทิยา  เหลาหา 
 108  นางสาว  กิ่งแก้ว  แก้วกัลป์ 
 109  นาย  พิริยะ  แก้วปัญญา 
 110  นางสาว  พวงผกา  อุทาโพธิ์ 
 111  นางสาว  โสรญา  พังจันทร์ 
 112  นางสาว  ปติญญา  พานิชย์ 
    

 

****************** 
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