
 

 
ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่งต่างๆ 

 
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคล   
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
     โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
    ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑   
    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
๑. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

      (โดยวธิีการสอบข้อเขียน) 
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒.เฉพาะตำแหน่ง 
 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙ 

อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

 
๑ - ๓  

 

๒. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ 
๓. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

      (โดยวธิีการสอบข้อเขียน) 
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒.เฉพาะตำแหน่ง 
 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙ 

อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

 
๑ - ๒  

 

 

 

   /๔. ตำแหน่ง... 



 

 

      - ๒ - 
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

      (โดยวธิีการสอบข้อเขียน) 
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒.เฉพาะตำแหน่ง 
 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙ 

อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

 
๑ - ๑๒  

 

     ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ 
         ตามระเบียบ ดังนี้ 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรษุสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ 
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้๔.๑. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

    ๔.๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด 
    ๔.๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจา้หน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านัน้ 
    ๔.๕. ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา        
๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   
    ๔.๖. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    ๔.๗. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดใน
ตารางสอบผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก 
   ๔.๘. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ
ใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
   ๔.๙. เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วน         
ที่กำหนดให้เท่านั้น 
 
 
 
 

/๔.๑๐. เมื่ออยู่... 



 

 

              - ๓ - 
 
   ๔.๑๐. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   ๔.๑๑. ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต     
จากคณะกรรมการ                           
   ๔.๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
   ๔.๑๓. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที  
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
   ๔.๑๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้อง        
ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
  ๔.๑๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด การให้
คะแนนก็ได ้
  ๔.๑๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้ 
  ง) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ บอร์ดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

  (นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
                      โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑ - 
 เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
๑. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาวปาณิศา            พูนจันทร์ทึก  
๒ นายสุรเสกข์                 คงรักษา  
๓ นางสาวพิมพ์รัชรินทร์      รัตน์ใหม่  

๒. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 

๓. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกลุ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุวิภา              นาคสัมพันธุ์  
๒ นางสาวศศิประภา         ฉิมชาติ  

๔. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา  
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวอารียา            โสมะภีร์  
๒ นางสาวดวงกมล          ชวนประสงค์  
๓ นายพงศ์ศรัณย์            ดีหนองโดน  
๔ นายสุวรรณรัตน์           พวงรัตน์  
๕ นายวทนัยู                  ปิ่นฑศิริ  
๖ นายสุรสิทธิ์                 อยู่เปี่ยม  
๗ นางสาวชลธิชา             มั่นปาน  
๘ นายสิทธิพร                 พลนิเทศ  
๙ นางสาวปัญญภัทร         คงขัน  

๑๐ นายพีรพัฒน์                พลสนอง  
๑๑ นางสาวสิรางวลีย์         ภัทรเจริญวงศีษ์  
๑๒ นางสาวพลอยนภัส        อินทร์ทองน้อย  

  

  
   

   
   

  
 


