
 
 

 

 
 

ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
........................................ 

  ตามประกาศ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๘ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่  7 พฤษภาคม  
2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ วไป ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  และ
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21  พฤษภาคม 2561  และได้ประเมินสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน และ สอบปฏิบัติ) ในวันที่  28  พฤษภาคม  2561 นั้น 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน และ สอบปฏิบัติ) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 6 
แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และการประกาศรายชื่อ      
ผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้ 
 

  (ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
ตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่าผู้ สมัครสอบใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติส าหรับ
ต าแหน่ง   ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศ  รับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งที่สอบได้ 
 

  (ข) ก าหนด วัน และสถานที่สอบ 
 

ต าแหน่ง วัน เวลา สอบ สถานที่สอบ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  21  มิถุนายน  2561 
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 
วันที่  21 มิถุนายน 2561 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี อาคารอ านวยการและผู้ป่วยนอก
ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็ง  เลขที่ 36 หมู่ 1 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
41330 

 
 
 
 
 
 
 

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ... 
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  (ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  1. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ และเลขท่ีประจ าตัวสอบ 
  3. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์หลัง
ที่การสัมภาษณ์ได้ด าเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ก็ได้ 
  4. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด 
  5. ต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
  6. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสัมภาษณ์อยู่ 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร 
 

  อนึ่ง ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือ        
กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 98/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความ     
ในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

  (จ) การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                   
ในวันที่   25 มิถุนายน  2561 ทางเวปไซด์ http://odpc8.ddc.moph.go.th  ในหัวข้อ สมัครงาน        
เรื่อง“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล      
และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ” และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัด
อุดรธานี อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ชั้น ๗ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี                 
 
                           ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
                                              
 
                                                         (นางศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสดิ์เวทย์) 
                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                       ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

               ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

 
 



 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนบท้ายประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ต าแหน่งที่  1 นักทรัพยากรบุคคล 
 

 หมายเลขประจ าตัว ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ   นามสกุล 
  *3  นางสาว   พณิดา   ทรงคาศรี  
   7  นางสาว   อรอุมา   ค าคาวี   
   11  นาง    สุภาพร   เอกวุฒิ   
  *21  นางสาว   มานิตา   พาณิชพันธุ์  
  *24  นาย   อมฤต   ประทุม   
   25  นางสาว   ลลิตา   ค ามา   
   27  นางสาว   กิ่งกมล   นุ้ยห้วยแก้ว  
  *35  นางสาว   มรรคณาวี  รุ่งแสง   
   39  นาย   อนุพงษ์   มาดี   
   42  นางสาว   อรอนงค์   การประเสริฐ  
   44  นางสาว   นิติยาพร  วิโรพรหม  
   53  นางสาว   จีรนันท์   ศรีพุทธา   
   54  นางสาว   ศิริวิมล   ใกล้จันอัด  
  *60  นางสาว   ณัฐชา   ประทุมทิพย์  
   63  นาย   สุพัฒชัย   ปราบศัตรู  
   66  นางสาว   ตรัยพร   สุนทรพฤกษ์  
   68  นางสาว   จารุดา   หลักค า   
   70  นางสาว   กีรติกา   เอ้ือกิจ  
   73  นาย   พงศ์รัตน์  ศรีวรรณวงศ์ 
   75  นางสาว   ชุลีพร   จารุจินดา 
    
หมายเหตุ              
         ผู้ที่มีเครื่องหมาย   * อยู่หน้าหมายเลขประจ าตัวสอบ หมายถึง ผู้ที่ยื่นหลักฐานในการสมัคร        
ยังขาดเอกสารส าคัญ  คือ ส าเนาใบปริญญาบัตร (โดยใช้ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ สมัครแทน) ซึ่ง ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ารับการเลือกสรร โดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการเลือกสรรจะต้อง
น าเอกสารส าเนาใบปริญญาบัตร มายื่นประกอบทันทีหลังได้รับเอกสารนี้จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
           
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนบท้ายประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ต าแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 หมายเลขประจ าตัว  ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ            นามสกุล 
  *1   นาง   ฉันทนาพร มหานิล   
   5   นางสาว   กฤตณัฏฐ์ วัฒนานันท์ 
  
       
หมายเหตุ      
        ผู้ที่มีเครื่องหมาย * อยู่หน้าหมายเลขประจ าตัวสอบ หมายถึง ผู้ที่ยื่นหลักฐานในการสมัครสอบ     
ยังขาดเอกสารส าคัญ คือ ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ารับการเลือกสรร     
โดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการเลือกสรรจะต้องน าเอกสารส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือส าเนา        
ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มายื่นประกอบทันทีหลังได้รับเอกสารจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
 

 
 


