ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหน*งต*างๆ
ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราชลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป(นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตําแหน.งต.างๆ และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จึ งขอประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขารั บ การประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ดังต.อไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
๑. ตําแหน*งนักกายภาพบําบัด
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัว
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
ผูสมัคร
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑–๖
๒.เฉพาะตําแหน.ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
๒. ตําแหน*งพยาบาลวิชาชีพ
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัว
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
ผูสมัคร
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑–๕
๒.เฉพาะตําแหน.ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
๒/๓. ตําแหน.งผูช.วย...

-๒๓. ตําแหน*งผูช*วยทันตแพทย4
- ไม.มีผูมาสมัครสอบ
๔. ตําแหน*งพนักงานช*วยเหลือคนไข
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒.เฉพาะตําแหน.ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
๕. ตําแหน*งผูช*วยนักกายภาพบําบัด
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒.เฉพาะตําแหน.ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
๖. ตําแหน*งช*างเครื่องช*วยคนพิการ
- ไม.มีผูมาสมัครสอบ
๗. ตําแหน*งพนักงานประกอบอาหาร
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒.เฉพาะตําแหน.ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

เลขประจําตัว
ผูสมัคร

๑ – ๑๗

เลขประจําตัว
ผูสมัคร

๑–๒

เลขประจําตัว
ผูสมัคร

๑–๓

๓/๘.ตําแหน.งพนักงาน...

-๓๘. ตําแหน*งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตําแหน.ง

๙. ตําแหน*งพนักงานเก็บเอกสาร
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตําแหน.ง

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

เลขประจําตัว
ผูสมัคร

๑–๓

เลขประจําตัว
ผูสมัคร

๑ – ๓๑

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต.งกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กล.าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเป(นสุภาพชน
๒. เป(น หนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไปในวันประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม. มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจาหนาที่
ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจ ารณาไม. อนุญ าตใหเขารับ การ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑. หามนําเครื่องมือและอุปกรณHสื่อสารอิเลคทรอนิกสHทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก.อนเริ่มเวลาประเมินไม.นอยกว.า ๓๐ นาที แต.จะเขาหองสอบไดก็ต.อเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
๔/๔.๓. ตองเชื่อฟJง...

-๔๔.๓. ตองเชื่อฟJง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร.งครัด
๔.๔. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเท.านั้น
๔.๕. ผูเขาสอบที่เดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลวเป(นเวลา ๓๐
นาทีจะไม.ไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้ งแต.เวลาที่กํา หนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไม.ได เวนแต.จ ะไดรั บ
อนุญาต และอยู.ในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
๔.๗. ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหน.งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนดใน
ตารางสอบผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหน.งจะถูกปรับใหตกและไม.มีสิทธิเขาสอบในตําแหน.งที่สมัครอีก
๔.๘. ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ
ใด จะไม.ไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙. เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน.งที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบเฉพาะในส.วนที่
กําหนดใหเท.านั้น
๔.๑๐. เมื่ออยู.ในหองสอบขณะสอบไม.พูดหรือติดต.อกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม.ออกจาก
หองสอบเวนแต.จะไดรับอนุญาตและอยู.ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑. ถาสอบเสร็จก.อนเวลาและส.งกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
๔.๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไม.ได เวนแต.คณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเท.านั้น
๔.๑๓. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุดทันที
แต.จะออกจากหองสอบไดต.อเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๔. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดต.อกับผูที่ยังไม.ไดเขาสอบ และตองไม.
กระทําการใดๆ อันเป(นการรบกวนผูที่ยังสอบอยู.
๔.๑๕. ผูใดไม.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม.ไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให
คะแนนก็ได
๔.๑๖. ผูใดไม.มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล.าวถือว.าสละสิทธิ์ และไม.มีสิทธิ์เขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้

๕/ง) โรงพยาบาล...

-๕ง) โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผูสอบผ.านขอเขียน ในวันจันทรH ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บอรH ด ฝM า ยการเจาหนาที่ ชั้ น ๘ อาคารอํ า นวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th
ประกาศ ณ วันที่

๑๘

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน ้าที 1

เอกสารแนบท)ายประกาศโรงพยาบาลเจ)าพระยายมราช ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู)มีสิทธิเข)ารับการประเมินความรู)ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ตําแหนงนักกายภาพบําบัด
เลขประจําตัว
สอบ
๑
นายภาณุพงศ

ชื่อ – สกุล
สมจิตร

๒

นางสาวรวิวรรณ

อินพยัคฆ

๓

นางสาวภัชรีญา

เดชศิริ

๔

นางสาวกิตติยากรณ

บุตรแสนสี

๕

นางสาวศศิวิมล

โน&ตสุภา

๖

นางสาวณัฐสิณี

จําปา

๒. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
เลขประจําตัว
สอบ
๑
นางสาวโสรยา

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

เกตุแก+ว

๒

นายสุนทร

มะเจียกจร

๓

นางสาววรรณรัตน

ภูฆัง

๔

นางสาวธัญลักษณ

ฉุ+ยโฉ

๕

นางสาวธัญลักษณ

หนูทอง

๓. ตําแหนงผู)ชวยทันตแพทย+
- ไมมีผู)มาสมัครสอบ
๔. ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข)
ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัว
สอบ
๑
นางสาวอริสา
โอชานนท
๒
นางสาวฉัตฑริกา
วงษทองดี
๓

นายจักรกฤษณ

ล+อมงคลทอง

๔

นางสาวรัตนาภรณ

วงศสุรินทร

๕

นางสาวอมรรัตน

นวมทอง

๖

นางสาวปนัดดา

สนธิศรี

๗

นางสาวปนัดดา

แช6มประชา

๘

นางสาวรินนา

สุวรรณ

๙

นายนฤพล

ระเวกโสม

หมายเหตุ

หน ้าที 2

เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สอบ
๑๐
นางสาวกนกวรรณ
กาฬภักดี
๑๑
นางสาวศิริกุล
อินประเสริฐ
๑๒
นายสัมพันธ
แสนชา
๑๓

นางสาวสุจิตตา

ประดับมุข

๑๔

นางสาวฐิติชญา

ถนอมผิว

๑๕

นายอนันตชัย

อํานวยชัยชนะ

๑๖

นายอภิภู

เขียวมีผล

๑๗

นายรัชพงศ

น6วมเงิน

๕. ตําแหนงผู)ชวยนักกายภาพบําบัด
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สอบ
๑
นายนพนันท
ศรีเมือง
๒

นายธนนน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ม6วงน+อย

๖. ตําแหนงชางเครื่องชวยคนพิการ
- ไมมีผู)มาสมัครสอบ
๗. ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สอบ
๑
นางสาววรัญญา
ปานจันทร
๒

นายณัฐกิตติ์

จรัสกุล

๓

นายภาณุพงษ

พันธุเอก

๘. ตําแหนงพนักงานเกตรพื้นฐาน
เลขประจําตัว
สอบ
๑
นายบดินทร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

นาทอง

๒

นายจินดา

ชาวกงจักร

๓

นายมงคล

ภมรพล

๙. ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สอบ
๑
นางสาววรรณศิริ
โคโต
๒

นางสาวพัชรภร

มยุรา

๓

นางสาวสายสุดา

ยอดแตง

หมายเหตุ

เลขประจําตัว
สอบ
๔
นางสาวศิริสกุล

ชื่อ – สกุล

หน ้าที 3

น+อยพันธุดี

๕

นางสาวนิศารัตน

ตัดพุดซา

๖

นางจันทรแรม

พลายมาศ

๗

นางสาวสุนิสา

สามารถ

๘

นางสาวรฐมณฑ

เฉกแสงทอง

๙

นางสาวภัทชา

สมค+า

๑๐

นายกฤตพัฒน

นุ6มสุข

๑๑

นายธนพล

จันทรากุลศิริ

๑๒

นางสาวราตรี

พรหมดี

๑๓

นางสาวสุมณทิพย

เสร็จกิจ

๑๔

นางสาวกัณฐิกา

ศรีวิเชียร

๑๕

นางสาวรุ6งรัตน

หวังธารา

๑๖

นางสาวิภาพร

ฉัตรคํา

๑๗

นางสาวอารยา

พารุณ

๑๘

นางสาววิลาสินี

จันทาทอง

๑๙

นางสาวศิริภา

สุดแก+ว

๒๐

นางสาวธนาภา

มั่งมี

๒๑

นายอรรถพล

แพนพันธุอ+วน

๒๒

นายชินวัฒน

เกิดสวัสดิ์

๒๓

นางสาวมณฑิรา

แจ+งประจักษ

๒๔

นางสาวสุพรรณี

พลเสน

๒๕

นางสาวธนพร

มูลธรรม

๒๖

นายสัมพันธ

แสนชา

๒๗

นางนฤมล

ทรัพยล+อม

๒๘

นางสาวสุรียรัตน

ผิวเกลี้ยง

๒๙

นางสาวจารุวรรณ

มีแก+ว

๓๐

นางสาวอัจฉราภรณ

เพ็งคล+าย

๓๑

นายเสกสรร

เดชบุญ

หมายเหตุ

