ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 เรื่องรับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ตำแหน่ ง ต่ างๆ โดยโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารั บการประเมิ น ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อที่ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ มี รายชื่ อตามเอกสารแนบท้ ายประกาศเข้ ารับการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ ง มนุ ษย์สั มพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งนี้
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง
วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ
หมายเหตุ
ภาคเช้า
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๕
- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 8/1
- ตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑2.๐๐ น.
ชั้น 8
ภาคบ่าย
- ตำแหน่งนายช่างศิลป์
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
- ตำแหน่งประกอบอาหาร

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ – 14.00 น.
เวลา 14.00 – 14.45 น.
เวลา 14.45 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ณ ห้องประชุม 8/1
ชั้น 8

-๑เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
เลขประจำตัวสอบ
๑

นายธเนศ ท้วมพงษ์

๒

นายวุฒิชัย ปิ่นฑศิริ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขประจำตัวสอบ
๑

นางสาวศิรตา จันทะจิตต์

๒

นางสาวชนิสรา เคหะจิตต

๓

นางสาวอัจฉราภรณ์ เพ็งคล้าย

๔

นางสาวสุนิสา สามารถ

๖

นางสาววิภาณี ญาดี

๗

นางสาวชนิตรา จันทร์เชียงศรี

3. ตำแหน่งนายช่างศิลป์
เลขประจำตัวสอบ
๑

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายธนพล จันทรากุลศิริ

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นางสาวอนงนาฏ อิ่มโอชา

๒

นายธีรภัทร์ นัยเนตร์

๓

นายศุภกฤต คุณากรวงศ์

หมายเหตุ

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

นายชฎาวุธ ศรีทองสุข

๒

นางสาวไพลิน เรืองสมบูรณ์

๓
๕

นางสาววราภรณ์ สุขหัม
นางธนพร เหล็กดี

หมายเหตุ

-25. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ต่อ)
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๗

นางสาวนฤมล ศรีสว่าง

๘

นางสาวพลอยภัทรา ฮองกุล

๙

นางสาวประพรรณศิรี แก้วภักดี

๑๐

นางสาวนันทวรรณ แสงศรี

๑๑

นางสาวสุจิรา ดวงมาลา

๑๓

นางวิสา แสวงหา

๑๕

นางสาววรรณภา อิ่มสอาด

๑๖

นางสาววิมลรัตน์ อาอี่

๑๘

นางสาวศิราชล น่วมเงิน

๒๒

นางสาวพรรณผกา สีมาส่งเสริม

๒๓

นางสาวณัฐนรินทร์ สุขสำราญ

๒๔

นางสาวสุรนาถ ชูสงค์

๒๕

นางสาวเบญจมาศ เดชา

หมายเหตุ

6. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

1

นายสหรัฐ ดีประสิทธิ์

3

นายณัฐนันท์ ลำเพ็ง

หมายเหตุ

