ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ
ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั กษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ความรู้ค วามสามารถทั ก ษ ะและสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจำตัว
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
ผู้สมัคร
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง
๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

๑-๓

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
๑-๗

/๓. ตำแหน่ง...

-๒๓. ตำแหน่งนายช่างศิลป์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง
๕. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง
๖. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.เฉพาะตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
๑

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
๑-๕

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
๑ - ๒๕

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
๑-๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้ อยตามประเพณีนิยม กล่ าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้ มส้น
สุภาพบุรษุ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
/๒.เป็นหน้าที่...

-๓๒. เป็ น หน้ าที่ข องผู้ ส มั ครจะต้อ งทราบ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิ ธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้กต็ ่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบั ติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด
๔.๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามทีเ่ จ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านัน้
๔.๕. ผู้ เข้ าสอบที่ เดิ น ทางไปถึ งห้ อ งสอบหลั งจากเวลาที่ ก ำหนดเริ่ม สอบในตารางสอบไปแล้ ว เป็ น เวลา
๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดในตาราง
สอบผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๔.๘. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด
จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙. เขีย นชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่ส อบ ตำแหน่งที่ สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่ ว น
ที่กำหนดให้เท่านัน้
๔.๑๐. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุค คลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑. ถ้าสอบเสร็จ ก่ อนเวลาและส่ งกระดาษคำตอบนั้ นแล้ ว จะออกจากห้ องสอบได้ต้องได้รับอนุ ญ าต
จากคณะกรรมการ
๔.๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้อ งหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๔. เมื่ อสอบเสร็จ แล้ ว ต้องไปจากสถานที่ ส อบโดยพลั น ห้ ามติด ต่อ กับผู้ ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้ อ ง
ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยงั สอบอยู่
๔.๑๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด การให้คะแนน
ก็ได้

/๔.๑๖. ผู้ใด...

-๔๔.๑๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้
ง) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ บอร์ดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
ประกาศ ณ วันที่

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

-๑–
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นายธเนศ ท้วมพงษ์

๒

นายวุฒิชัย ปิ่นฑศิริ

๓

นางสาวราตรี อยู่สา

หมายเหตุ

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นางสาวศิรตา จันทะจิตต์

๒

นางสาวชนิสรา เคหะจิตต

๓

นางสาวอัจฉราภรณ์ เพ็งคล้าย

๔

นางสาวสุนิสา สามารถ

๕

นางสาววรรณพร แย้มมาก

๖

นางสาววิภาณี ญาดี

๗

นางสาวชนิตรา จันทร์เชียงศรี

หมายเหตุ

๓. ตำแหน่งนายช่างศิลป์
เลขประจำตัวสอบ
๑

ชื่อ – สกุล
นายธนพล จันทรากุลศิริ

หมายเหตุ

-๒–
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นางสาวอนงนาฏ อิ่มโอชา

๒

นายธีรภัทร์ นัยเนตร์

๓

นายศุภกฤต คุณากรวงศ์

๔

นางสาวพลอยเพชร ขันธจิตร์

๕

นายชาญวิทย์ หนูนันท์

หมายเหตุ

๕. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นายชฎาวุธ ศรีทองสุข

๒

นางสาวไพลิน เรืองสมบูรณ์

๓

นางสาววราภรณ์ สุขหัม

๔

นายเฉลียง บัวขำ

๕

นางธนพร เหล็กดี

๖

นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ปิ่น

๗

นางสาวนฤมล ศรีสว่าง

๘

นางสาวพลอยภัทรา ฮองกุล

๙

นางสาวประพรรณศิรี แก้วภักดี

๑๐

นางสาวนันทวรรณ แสงศรี

๑๑

นางสาวสุจิรา ดวงมาลา

๑๒

นางสาวกาญจนา ปั้นงาม

๑๓

นางวิสา แสวงหา

๑๔

นายศักดิพัฒน์ รุ่งสว่าง

๑๕

นางสาววรรณภา อิ่มสอาด

หมายเหตุ

-๒๕. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ต่อ)
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑๖

นางสาววิมลรัตน์ อาอี่

๑๗

นางสาววิราศิณี ทับโชติ

๑๘

นางสาวศิราชล น่วมเงิน

๑๙

นางสาวศจี แซ่ลิ้ม

๒๐

นายสุรัตน อารีธิติกุล

๒๑

นายสิธิกร รอดคล้าย

๒๒

นางสาวพรรณผกา สีมาส่งเสริม

๒๓

นางสาวณัฐนรินทร์ สุขสำราญ

๒๔

นางสาวสุรนาถ ชูสงค์

๒๕

นางสาวเบญจมาศ เดชา

หมายเหตุ

๖. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นายสหรัฐ ดีประสิทธิ์

๒

นางสาวธีริศรา แก้วมณี

๓

นายณัฐนันท์ ลำเพ็ง

หมายเหตุ

