
 

ประกาศองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อมประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

 

ตามที่ สภาการพยาบาล ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที ่มีหน้าที ่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้ดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ที่หน่วยทดสอบคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 และที่
หน่วยทดสอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 และมีผู้ประสงค์
ขอเข้ารับการสอบซ่อมประเมินสมรรถนะฯ จำนวน 184 คน นั้น 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ยังคงทวีความ
รุนแรงมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล องค์กรรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเห็นควรดำเนินการจัดสอบซ่อมประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล ในรูปแบบออนไลน์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบซ่อม และกำหนดการสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  11 สิงหาคม 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี) 

ผู้อำนวยการองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อมประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

1 นางสาวรัชดาวรรณ   กดสาพรมมา 
2 นางสาวธิดารัตน์   ลำพุทธา 
3 นางสาวอัชราภรณ์   คำหล้าทราย 
4 นางสาวศิริลักษณ์   รักษาพล 
5 นางสาวเบญจมาภรณ์   สาแดง 
6 นางสาวจันทรัศม์   จำนงค์ศาสตร์ 
7 นางสาวปรียา   นาสา 
8 นางสาวจันทลา   แสงวิเศษ 
9 นางสาวจุฑาลักษณ์ สุขจันทร์ 
10 นางสาววริญญา    รักความซื่อ 
11 นางสาวจุฑารัตน์    โพเทพา 
12 นางสาวนิภารัตน์   ศรีบุญเรือง 
13 นางสาวปาริชาต  บุญพันธ์ 
14 นางสาวดารณี   เลินไธสง 
15 นายสมศักดิ์   ปิงสุแสน 
16 นายชัชวาลย์   สิงหชาติ 
17 นางสาวสุมินตรา   พันทมนต์ 
18 นางสาวศศิวิมล   จันทร์เลิศ 
19 นางสาวกันต์กมล   สิงหชาติ 
20 นายพรชัย   ผลประเสริฐ 
21 นายรณรงค์  โทแก้ว 
22 นางสาวสุริวรรณ   โกตะคาร 
23 นางสาวศิริพร   สักไกรทอง 
24 นางรวินท์รัตน์   เนียมเนตร 
25 นางสาวนุชลี    แสงเรือน 
26 นางสาวสุจิตรา   มีพิมาย 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

27 นางสาวอันดามัน   มงคลเมือง 
28 นางสาวพวงผกา   ไชยชนะ 
29 นางสาวดีญานา  บุญมาเลิศ 
30 นางสาวอนุชรา   เติมสุข 
31 นางสาวอรพรรณ   นายนุ 
32 นางสาวสุกัญญา   แก้วแฝด 
33 นางสาวจันทิมา   ใหญ่เลิศ 
34 นางสาวจารุวรรณ   จันทะเวช 
35 นางรัชฎาภรณ์   อุบลศักดิ์ 
36 นางสาวนงนภัส    ชัยจังหรีด 
37 นางสาวศศิลภัสส์   นามเทพ 
38 นายสมชาย    วงศ์หนองแล้ง 
39 นางสาวสุพัฒน์ตรา  สมสอางค์ 
40 นางสาวอัมพร   สีทองทุม 
41 นางสาวธัญญรัตน์  นฤทัต 
42 นางสาวธัญชนก   สายสุด 
43 นางสาวนฤมล   ภูมิพันธ์ 
44 นางสาวรัชนก   หมัดเหล็ม 
45 นางสาวชนิตา  มโนขันธ์ 
46 นางสุวรางค์  สายเมือง 
47 นางสาวสุดารัตน์  บุตรดี 
48 นางสาวสาธิตา  แก้วกอง 
49 นางสาวสมใจ  แจ่มน่าน 
50 นางวาสนา  โคนกระโทก 
51 นางสาววิจิตตรา  พัลลีคำ 
52 นางสาวชลธิชา  ต้นกันยา 
53 นางสาวพลอยไพลิน  หนูคำ 
54 นางสาวอัมพร  ใจมั่น 
55 นางสาวนัฐริกา  อภิวงศ์ 
56 นางสาวสใบแพ  แสงปาก 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

57 นางศิริวัฒนา  ป้องกัน 
58 นายเกษตร  ปลื้มสายแสง 
59 นายสำราญ  ไชยดา 
60 นางสาวรอสณี  ซือแม 
61 นางสาวกาญจนา  บุญเลิศ 
62 นายเอกนรินทร์  พรมสุรินทร์ 
63 นางสาวกิสตีนา  ปาซ ู
64 นางสาวธีราพร  ศรีโสภา 
65 นางสาววรรณวิสา  กันตะธีรวงศ์ 
66 นางสาวทิวาพร   ประชารุง 
67 นายสุชาติ   หูเขียว 
68 นางทิพวรรณ   กสิกรณ์ 
69 นางสาวเบญจวรรณ สายโรจน ์
70 นางพนิตานันท์  พวงจันทร์แดง 
71 นางสาววาสนา   ครองไธสง 
72 นางสาวกนกพิชญ์  ฝากเซียงซา 
73 นางวันเพ็ญ  มนทอง 
74 นางสาวศิริลักษณ์  วันทอง 
75 นางสาวชนิกานต์  สมพงษ์ผึ้ง 
76 นางสาวสุภาณี  อินทร์จำนงค์ 
77 นางอำนวย  ขันอาษา 
78 นางสาวพรพิมล  โหจันทร์ 
79 นางสาววิริศรา  เกตุพรหม 
80 นางสาวสุจิวรรณ   สบายเรื่อย 
81 นางสาวสุกัญญา   สมสวย 
82 นางสาวธัญลักษณ์  จุลละศร 
83 นางสาวยุพิน  สลางสิงห์ 
84 นางอรพิมพ์  พงษ์พานิช 
85 นางสาวจันท์โศภิษฐ์  พ่ึงรัตน์ 
86 นางสาวเปรมรัศมี เชื้อหมอดู 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

87 นางสาวสุกัญญา   แสวงพันธ์ 
88 นางสาวสุนิสา   เนตรวงศ ์
89 นางอัปสรา   วัดจันทร์ 
90 นางสาวกุหลาบ   ทองสว่าง 
91 นางสาวนิสากร   ชารี 
92 นางสาวลำดวน   สระทอง 
93 นางสาวสุดารัตน์   มงคลศรี 
94 นางสาวฉวีวรรณ   ไชยคำมิ่ง 
95 นางสาวลักษณา  ศุภวรรณเจษฎ์ 
96 นางสาวพิมพ์วิมล   วงศ์เสรี 
97 นางสาวขนิษฐา  พลสุตัง 
98 นางสาววิภาวรรณ  ทองพูลดี 
99 นางสาวกชพร เสือภู่ 
100 นางสาวณัฐธยาน์  โนนตาล 
101 นางสาวนิตยา  สิงนวน 
102 นางสาวอรุณลักษณ์  จันทร์ดอกรัก 
103 นางสาวพัชรี  ผิวเกลี้ยง 
104 นางสาวนุจรี  แสนจันทร์ 
105 นางสาวธัญญาณัฐมน  ชมภู 
106 นางสาววรารัตน์  อารมณ์สอน 
107 นางสาวประภัสสร  คำภาจูม 
108 นางสาวพัชรินทร์  ระดิ่งหิน 
109 นางสาวธัญญารัตน์  คนรู้ 
110 นางสาววิลาวัณย์  พรหมแสง 
111 นางสาวอรกัญญา  ทวีศรี 
112 นางสาวอรสา  สองห้อง 
113 นางสาวสาธนี  พงษ์ชัย 
114 นางสาววริศศรา  หิรัญทวีคูณ 
115 นางสาวนัฐฏิยา   อุดมมา 
116 นางสาวศิริพันธ์   ดวงตัน 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

117 นางสาวปัทสนีพร   พุ่มทอง 
118 นางสมใจ  พระบรรเทา 
119 นางสาวสุปราณี  จำปี 
120 นางสาววิภาวดี   ปาสาจัง 
121 นางกนกรัตน์  สุขสมพืช 
122 นางสาวทิพย์เกษร   ปองไป 
123 นางสาวสุพัฒตรา  ศรีกะชา 
124 นางสาวนิตยา  ใจงาม 
125 นางสาวรัตนาภรณ์   ทองผิว 
126 นางพรฤดี บุญสร้าง 
127 นางสาวอุษา   ศรีเดช 
128 นายอารมย์   อินไชยา 
129 นางสาวประวงวัน นัคสูน 
130 นางสาวธดากรณ์   สารศร ี
131 นางสาวจำรัส   จำปาหล่อ 
132 นางสาวภัทริยา   หินคำ 
133 นางสาวอุลัยพร   มูลตรีกักดิ์ 
134 นางสาวธิรนันท์   วงศ์สกุลเกียรติ 
135 นางพัชราภรณ์   คำลอย 
136 นางสาวบังอร   คำสุริย์ 
137 นางสาวสรวงสวรรค์   ชูแก้ว 
138 นางสาวเบญจมาศ  ก่ำสนาม 
139 นางสาวสายพิณ  รอดประดิษฐ 
140 นางสาววาสนา  วันจิ๋ว 
141 นางดาวจรัส  พุดยั่งยืน 
142 นายอนุสรณ์  วังจ่อ 
143 นางสาวจิตติมา  ประทุมวงษ์ 
144 นายกิตติพศ  แสนคำ 
145 นางสาวอุบลลดา  นาขันโธ 
146 นางสาวธนฑาทิพย์  บัวแก้ว 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

147 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ฤทธิ์ประเสริฐ 
148 นางสาวญาณานนท์  ศรีวะรมย์ 
149 นางสาวชลิตา  มูลชนะ 
150 นางสาวจารุณี  สุขุมาลปิติ 
151 นางสาวหนึ่งฤทัย  กุลธิ 
152 นางสาววรรณิดา  บัวทอง 
153 นสางสาวณิศศา  ลัคมันน์ 
154 นางสาวสาสิริยา  แก้วพวงธวิทย์ 
155 นางสาวณัฏฐกานต์  นิมิตรวิลาส 
156 นางสาวฑิฆัมพร  เกษรบุษบา 
157 นางสาวภคมน  ฉัตรปรีดาภัทร์ 
158 นางสาวเยาวรีย์  กิตติกัลยาวงศ์ 
159 นางกมลพรรณ  วงศ์พิพิธ 
160 นางสาววิชุดา ธูปไธสง 
161 นางสาวอรวรรณ  ศรานันทวรวงศ์ 
162 นางสาวภิญญดา  ทรงเดชนิธินาท 
163 นางสาววีนัส  บุญคง 
164 นางสาวพาณี  จรูญทัด 
165 นายจักร ี เบญจมิน ลัภ 
166 นางสาวรัฏฏิการ์  โรจนพยัคฆ์ 
167 นางสาวกริยาพร  สองเมือง 
168 นางสาวนันทพร   รอดรัตน์ 
169 นางสาวอามีเน๊าะ   สาและ 
170 นางสาววราธร   กลิ่นหอม 
171 นางสาวแคทรีญา   เสมานู 
172 นางสาวสกาวเดือน  ผลดี 
173 นางสาววรรณตรี   บุตรนอก 
174 นางสาวฉันทิตา   อาจอาษา 
175 นางสาวยุวดี  บุญที 
176 นางสาวนุรไฮฟาร์  ยูโซะ 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

177 นางสาวอรอุมา   บุญทองแก้ว 
178 นางสาวกานดา   ติมอญรัมย์ 
179 นางสาวโชติมา   อาจพรม 
180 นางสาวสุภาพร   วาปี 
181 นางสาวณัฐพร   สอนบัว 
182 นางสาววันวิสา   สุวรรณแสง 
183 นางสาวพรรณนิภา   จังอินทร์ 
184 นางสาวกนกวรรณ   แก้วพิทักษ์ 

                                 
2. กำหนดการสอบด้วยระบบออนไลน์ 

ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 

การสอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 

3 วันที่ 20-27 สิงหาคม 2564 การสอบทักษะปฏิบัติ (ผ่านการอัดคลิปวิดีโอ) 

4 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทักษะปฏิบัติ 

5 วันที่ 3-4 กันยายน 2564 การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 

6 วันที่ 7 กันยายน 2564 ประกาศผลการสอบสมรรถนะฯ 

 
3. ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบซ่อมทุกคนดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco WebEx Meeting เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ

สอบ และสแกน QR Code Line Official เพิ่มเพื่อนกับองค์กรรับรองฯ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารในระหว่าง
เตรียมการสอบ 

 


