
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมนิสมรรถนะในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร,บรรณารักษ,นักโภชนาการ 
ผูชวยพยาบาล และพนักงานชวยเหลือคนไข  

------------------------------ 
 

ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร,บรรณารักษ,นักโภชนาการ,ผูชวย
พยาบาล และพนักงานชวยเหลือคนไข และจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันที่    
26 มิถุนายน ๒๕๖2 น้ัน 
 

  โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา  สถานที่     
ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังตอไปน้ี 
  ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
      ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
  ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
      ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี 
 
วัน เวลา สถานทีส่อบ สมรรถนะและการประเมิน เลขประจําตัวสอบ 

18 กรกฎาคม 
2562 

๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม
เล็ก ช้ัน H 
อาคารบริการ 
12 ช้ัน 

สอบความรูเฉพาะดานของตําแหนงที่จะแตงต้ัง 
- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
- ตําแหนงบรรณารักษ 
- ตําแหนงนักโภชนาการ 
- ตําแหนงผูชวยพยาบาล 
- ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
 

 
เลขที่ ๑-3 
เลขที่ 1-13 
เลขที่ 1-8 
เลขที่ 1-3 
เลขที่ 1-11 
 

   สอบความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ จะแจงวันที่ใหทราบภายหลัง 

ผูผานการสอบ
ขอเขียน 
 

 

ค) ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะ 
โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดระยอง จะประกาศรายช่ือผูผานการประเมิน

สมรรถนะ ในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ บอรดประชาสัมพันธ กลุมงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๑๒ อาคาร
บริการ  ๑๒ ช้ัน โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และทาง www.rayonghospital.net 
             ง) ระเบียบ... 

http://www.rayonghospital.net/
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  ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
     ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
     ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
     ๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
     ๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนซึ่งทางราชการ
ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 
     ๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ตองปฏิบัติดังน้ี 
         ๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็คทรอนิคสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
         ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที              
         ๔.๓ ตองเช่ือฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
         ๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทาน้ัน 
         ๔.๕ ผู เขาสอบตองรายงานตัวเพ่ือแสดงตนตอเจาหนาที่ควบคุมการสอบ หาก
คณะกรรมการดําเนินการสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
         ๔.๖ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะน้ี อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
         ๔.๗ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว ถือวาสละสิทธ์ิและ         
ไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
        (ลงช่ือ) ไชยสิทธ์ิ  เทพชาตรี 
            (นายไชยสิทธ์ิ  เทพชาตรี) 
        ผูอํานวยการโรงพยาบาลระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลระยอง 
ลงวันที่        เดือน มิถุนายน ๒๕๖2 

เรื่อง  รายช่ือผูเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนง 
 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ   สกุล หมายเหตุ 

๑ นายสุทธิโชค หนองมีทรัพย  
๒ น.ส.สบภัค ตันติวิชาญ  
๓ นายพิษณุ สมบูรณ  

 
 
ตําแหนงบรรณารักษ 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ   สกุล หมายเหตุ 

๑ น.ส.ชวัลลักษณ การีรัตน  
๒ น.ส.กุลรดา สราญจิตร  
๓ น.ส.วรัญญา ไชยโชติ  
4 น.ส.วรรณรัตน เรืองเดชา  
5 น.ส.อาทิตยา รับไทรทอง  
6 นายพงษสิทธ์ิ มงคลกูล  
7 น.ส.มุกดา โสสุด  
8 น.ส.สุดารักษ เหมวงศ  
9 น.ส.ปรายกมล เดโชธรรมชาติ  

10 นายเสกสรร พรมศักด์ิ  
11 น.ส.อัมรา ใหมปุย  
12 น.ส.วราภรณ ตรีวงษ  
13 น.ส.สายสุดา อนุสุเรนทร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตําแหนงนักโภชนาการ 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ   สกุล หมายเหตุ 

๑ น.ส.วนิดา ดีชัยยะ  
๒ นายวุฒิชัย ศรีกุตา  
๓ น.ส.วนิดา พงศาผดุง  
4 น.ส.ณัฐริกา พันกลั่น  
5 น.ส.ศุภกานต ตันแพง  
6 นายปยวรรธ คํานอย  
7 น.ส.วรดา รอมาล ี  
8 น.ส.นิศารัตน ใยผุย  

 
 
ตําแหนงผูชวยพยาบาล 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ   สกุล หมายเหตุ 

๑ น.ส.อัญชุลี เวชภิรมย  
๒ นางพรสุดา จัตตุพงศ  
๓ นางยุพิน ยุบลวัตร  

 
 
ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ   สกุล หมายเหตุ 

๑ น.ส.วิภาภรณ เลิศธนวินทกุล  
๒ น.ส.สุจิตรา สุโรจนวัฒนกุล  
๓ น.ส.ตรีทิพยนิภา จิตตะค ุ  
4 นางธวัลรัตน จันทรเจริญ  
5 น.ส.พณาวัน วังทะพันธ  
6 น.ส.เสาวณีย เสนาะนอย  
7 น.ส.มาลินี คมคาย  
8 น.ส.สิติมา กรุณานนท  
9 นางนันทิยา ชาวประทุม  

10 น.ส.หทัยชนก ขุนรักษา  
11 นายไตรรัตน ตะยาภรณ  

 


