
 
 
 

ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
___________________ 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๗ จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่   17 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๗ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่           
24 – 31  พฤษภาคม  ๒๕๖4 นั้น   

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น         
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ        
การสอบ ดังนี้   

  (ก) รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

       ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัคร      
เข้ารับการเลือกสรรนี้ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจและประกาศตามเอกสา ร 
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป  
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ส านักงาน ก.พ.  
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  (ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
        ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่  3  กรกฎาคม  ๒๕๖4  เวลา ๑3.3๐ – ๑6.3๐ น.          
ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ถนนชาตะผดุง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบข้อเขียน 
       ข้อ ๑ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 
       ข้อ ๒ เป็นหน้าที่ของผู้ เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลข
ประจ าตัวสอบ 
       ข้อ ๓ ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ 
       ข้อ ๔ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้
กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดไว้ให้ 
 

ข้อ ๕ ห้ามน า… 
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        ข้อ ๕ ห้ามน าต ารา หนังสือ หรือบันทึกข้อความใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืน      
ให้ถือว่าเจตนาทุจริต 
        ข้อ ๖ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
        ข้อ ๗ ผู้ เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที          
แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว และให้นั่งสอบตามผังที่ก าหนด ผู้ที่ไปถึง
ห้องสอบหลังจากท่ีการสอบได้ด าเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
        ข้อ ๘ ภายในเวลา ๓๕ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
        ข้อ ๙ ในการตอบข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขประจ าตัวให้ถูกต้องชัดเจนเฉพาะในที่     
ที่ก าหนดให้เท่านั้น  
        ข้อ ๑๐ เมื่ ออยู่ ในห้องสอบ ขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบ อ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
        ข้อ ๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หากประสงค์จะส่งกระดาษค าตอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
คุมสอบ เมือ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วจึงให้ออกจากห้องสอบได้ 
       ข้อ ๑๒ ห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ ใช้        
ในการสอบ ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
       ข้อ ๑๓ เมื่อหมดเวลาและเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ จะต้องหยุดทันที      
และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้ว 
       ข้อ ๑๔ การส่งกระดาษค าตอบให้ส่งกับเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น 
       ข้อ ๑๕ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ติดต่อหรือท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
       ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร 

                          อนึ่งส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ตามหนังสือ                      
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว  89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5     
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  (ง) การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  
       ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะต าแหน่ง ครั้งที่  1 (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งประกาศก าหนดวัน เวลา          
และสถานที่ประเมินความเหมาะกับต าแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564         
ณ. ป้ายประชาสัมพันธ์ (อาคาร ๒) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  และทางเว็บไซต์      
ของส านักงานฯ http://odpc7.ddc.moph.go.th และเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/
หัวข้อ“ประกาศรับสมัครงาน”   

   ประกาศ ณ วันที่   7   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

      
 

                      (นายสมาน  ฟูตระกูล) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น 

http://odpc7.ddc.moph.go.th/
https://ddc.moph.go.th/
https://ddc.moph.go.th/


  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

แนบท้ายประกาศ ประกาศ  ณ  วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_____________ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ  นามสกุล 

  001  นาย  จาตุรนต์  พิลางาม 

  002  นางสาว  ดวงใจ  ทองนิล 

  003  นางสาว  กนกวรรณ นาคะรัตน์ 

  004  นางสาว  วรณัน  ขันเลื่อน 

  005  นาย  เกษมพันธุ์ ข้อยุ่น 

006  นางสาว  ควีนอรนุช สุทธิขจร 

  007  นางสาว  ศริยา  ตระกูลเลิศยศ 

  008  นาย  วัฒนศักดิ์ วิทยาการ 

  009  นาย  ติณณ์ณภัทร โพพลาย 

  010  นางสาว  สุภัสสรา  เวศสุวรรณ์ 

011  นางสาว  รัชนีกร  ร่มวาปี 

  012  นาย  ณฐภัทร  ทาบุราณ 

013  นาย  นรินทร์  ทองดวง 

014  นางสาว  วิชุดา  แก้วกงพาน 

015  นาย  มนัญชัย  รัตนบุรานนท์ 

016  นางสาว  รัชชกร  พรศรี 

  017  นาย  พลวัฒน์  โพธิ์สุ 

018  นางสาว  ศุภาพิชญ์ เชื้อไพบูลย์ 

  019  นาย  เปรมชัย  หนองห้าง 

  020  นาย  ปฏิวัติ  นารมย์ 

021  นางสาว  สุภาพร  ศิริยามาตย์ 

022  นาย  ปราโมทย์ กั้วก าจัด 

023  นาย  ราชศักดิ์  วังสงค์ 

024  นางสาว  สิรินทร์ทิพย์ กิตติพิเชษฐ์พงษ์ 

  025  นางสาว  ฉัตรฑริกา ม่วงสีตอง 

หน้า ๑ จาก 5 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

แนบท้ายประกาศ ประกาศ  ณ  วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ  นามสกุล 

026  นางสาว  อุไรรัตน์  มีค าทอง 

027  นางสาว  เมธาวี  โยธะการี 

028  นางสาว  จินตหรา  วาหมงคล 

029  นาย  ฐกฤต  อนุพล 

030  นางสาว  นลินี  พรมมาปุย 

031  นางสาว  กมลมาลย์ จุฑานิตย์ 

032  นาย  รัชภัฏ  โชคบัณฑิต 

033  นางสาว  เมญาณี  ค าสิงห์ 

034  นางสาว  สุภาวด ี  ชาดง 

035  นางสาว  รัตติยากร สอนเพ็ง 

036  นางสาว  พิมพ์วรีย์ สุขเสงี่ยม 

037  นางสาว  จิราวัลย ์ น้อยโนนทอง 

038  นางสาว  ศศิธร  สูงนารถ 

039  นางสาว  พิลาวรรณสิริ จันทร์เพ็ง 

040  นาย  ปิยมินทร์ สาทรอด 

041  นางสาว  สุกฤตา  ยาทองไชย 

042  นาย  ชัยวัฒน ์ ค ากุ้ม 

043  นาย  เศวตฉัตร เรืองบุตร 

044  นางสาว  ปาริฉัตร  สุขโสม 

045  นางสาว  นพรัตน์  สุวรรณชะลา 

046  นางสาว  พัชราภรณ์ โตประมาณ 

047  นางสาว  ศุภสุตา  พันธุราษฎร์ 

048  นางสาว  ศิตานันท์ อุตสานนท์ 

049  นางสาว  จิรัติกาล  มั่นในบุญธรรม 

050  นางสาว  ภัทรียา  ภูนาฤทธิ์ 

หน้า 2 จาก 5 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

แนบท้ายประกาศ ประกาศ  ณ  วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ  นามสกุล 

051  นาย  บรรพต  พิลาพันธ์ 

052  นางสาว  ธวัลรัตน ์ มั่นคง 

053  นางสาว  ชูกมล  โคช่วย 

054  นางสาว  อรณัฐ  มากเกลี้ยง 

055  นางสาว  สุชฎา  แสงจันทรานันท์ 

056  นางสาว  พรรณราย เจียพงษ์ 

057  นางสาว  พรพิมล  เจียพงษ์ 

058  นาย  ธนากร  ยางเลย 

059  นาย  สุริยา  หมวดนามน 

060  นางสาว  ชุติกาญจน์ ศรีวงษ์ 

061  นางสาว  ลลิตา  ศรียงยศ 

062  นางสาว  อภิสรา  สุนรกุมภ์ 

063  นางสาว  ธนาภรณ์ บุญสอาด 

064  นางสาว  สโรชา  ภู่เงิน 

065  นางสาว  จิดาภา  อติรัตนวงษ์ 

066  นางสาว  อรปรียา  แสบงบาล 

067  นาย  อิสระพงศ์ สุธรรม 

068  นางสาว  ภัทรกร  เกษรสมบัติ 

069  นางสาว  ธนวรรณ ตั้งเศวตชัย 

070  นางสาว  สาริศรา  เทียนจันทึก 

071  นางสาว  ศิวพร  มีเพียร 

072  นาย  ธนัช  ซื่อตรง 

073  นางสาว  สุนิตา  หมื่นเฮ้า 

074  นาย  ชยุต  สมมิตร 

075  นาย  นันทพงษ์ ไกรวาปี 
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076  นางสาว  ณฐมน  วงศ์ศิริ 

077  นาย  จตุภูมิ  ชโยภาส 

078  นางสาว  อมฤตา  ตังคณิตานนท์ 

079  นางสาว  รัฎฎา  เจริญทรัพย์ 

080  นางสาว  สุธาทิพย์ อันหนองกุง 

081  นางสาว  พรรณมณี ฦาชา 

082  ว่าที่ ร.ต. กฤษดา  จิตเรณู 

083  นางสาว  นิตยา  ทาชาติ 

084  นางสาว  เทอดพร  ชาติชัยภูมิ 

085  นางสาว  รสสุคนธ์  บูรสิทธิ์ 

086  นางสาว  ปัญญดา  วงค์ละ 

087  นาย  กฤษฎ์ดนัย บุญเถิง 

088  นาย  สราวุทธ  จันทร์ผัด 

089  นาย  ภวิสสต ิ  ศรีเมืองทอง 

090  นาย  ภาณุพงษ์ ภูมาตนา 

091  นาย  เจษฎา  รักษาภักดี 

092  นางสาว  อภิญญา  นามโยธา 

093  นางสาว  สุชาวด ี  วงษ์ภักดี 

094  นางสาว  ปัญญารัตน์ ยุบลพันธุ์ 

095  นางสาว  รณิดา  เจษฎางศรี 

096  นาย  ภาณุวัฒน์ ชัยลิขิตธรรม 

097  นางสาว  ศรีวรรัตน์ นามบุบผา 

098  นางสาว  วรารัตน์  แก้วจันทร์เหลา 

099  นางสาว  เบญ  จุดศรี 

100  นางสาว  ชญาภา  แสงสุข 
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101  นาย  ธนพิสิษฐ์ ทาพา 

102  นาย  จักรกฤษณ์ ไชยยศ 

103  นางสาว  เสาวภา  ป้องโล่ห์ 

104  นางสาว  ขวัญฤดี  สุวะไกร 

105  นางสาว  กมลชนก ไชยริปู 
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