
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถ 

เฉพาะตำแหนง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห  
ผูชวยพยาบาล และพนักงานชวยเหลือคนไข 

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

ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห ผูชวยพยาบาล และพนักงาน
ชวยเหลือคนไข และจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ เขารับการประเมินความรูความสามารถทั่วไป และความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนงในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2566 น้ัน 
 

  โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ          
เขารับการประเมินความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง(สอบขอเขียน) กำหนด
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ ดังตอไปน้ี 
  ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถ
เฉพาะ                 เฉพาะตำแหนง(สอบขอเขียน) ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
  ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
      (สอบสัมภาษณ) ใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบตามวัน เวลา และสถานทีใ่นตารางสอบ ดังน้ี 
วัน เวลา สถานทีส่อบ สมรรถนะและการประเมิน เลขประจำตัวสอบ 

 22 ก.พ. 66 09.00 น. -
12.00 น. 

หองประชุม
ประดูเงิน ชั้น H 
อาคารบูรพาทิศ 

สอบความรูความสามารถทั่วไป และความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) 
- ตำแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม 

1. ตำแหนงนัก
ทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ 1-12 
2. ตำแหนง       
นักสังคมสงเคราะห  
เลขที่ 1-3 
3. ตำแหนงผูชวย
พยาบาล  
เลขที่ 1-2 
4. ตำแหนง
พนักงานชวยเหลือ
คนไข เลขที่ 1-14 
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วัน เวลา สถานทีส่อบ สมรรถนะและการประเมิน เลขประจำตัวสอบ 

8 ม.ีค. 66  09.00 น.  หองประชุม
นฤเบศร ชั้น12 
อาคารบูรพาทิศ 

สอบความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) 
 

ผูผานการสอบ
ขอเขียน 
 

 
ค) ประกาศรายช่ือผูผานการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถ 

               เฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) 
 

    โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะประกาศรายช่ือผูผานการ
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) ในวันที่             
1 มีนาคม 2566 ทางเวบไซต www.rayonghospital.go.th   
  ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถ 
     เฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
     ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
     ๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรูเฉพาะดาน 
     ๓. ตองนำบัตรประจำตัวผูสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนซึ่งทางราชการ
ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 
     ๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการ สอบความรูความสามารถทั่วไป และความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) ตองปฏิบัติดังน้ี 
         ๔.๑ หามนำเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็คทรอนิคสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
         ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาท ี             
         ๔.๓ ตองเช่ือฟง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
         ๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทาน้ัน 
         ๔.๕ ผู เขาสอบตองรายงานตัวเพ่ือแสดงตนตอเจาหนาที่ควบคุมการสอบ หาก
คณะกรรมการดำเนินการสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
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         ๔.๖ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะน้ี อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
         ๔.๗ ผูใดไมมาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว ถือวาสละสิทธ์ิและ         
ไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖6 
    (ลงช่ือ)     วิชาญ  โชคเรืองสกุล 
      (นายวิชาญ  โชคเรืองสกุล) 
     นายแพทยเช่ียวชาญ(ดานเวชกรรมสาขาจกัษุวิทยา) รักษาการในตำแหนง 
            ผูอำนวยการโรงพยาบาลระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลระยอง 
ลงวันที่   20  กุมภาพันธ 2566 

เรื่อง  รายช่ือผูเขารับการสอบความรูความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ (สอบสมัภาษณ) 

 
ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
เลขประจำตัวสอบ ช่ือ        สกุล หมายเหตุ 

1 นายคันธกรณ มีพรหม  
2 นางสาวสไมพร อุทยัเรือง  
3 นางสาววิชชุดา สำเร็จกิจ  
4 นางสาวกัฎฎิมาศ สายันต  
5 นางสาวปณณธร อรุณวิภาส  
6 นางสาวอังคณา นาคะศิริ  
7 นางนภัทร ธนพัทธสกุล  
8 นางสาวอาภากร สีดา  
9. นางสาวกชกร ละครศรี  
10 นางสาวอภิญญา เต็มเปยม  
11. นางสาวพิชามญช ภูนบทอง  
12. นางสาวธนิดา บุญยะวนิช  

 
 
ตำแหนงนักสังคมสงเคราะห 
เลขประจำตัวสอบ ช่ือ        สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวพรศิริ วงศสุวรรณ  
2 นายชาตรี พรหมจรรย  
3 นางสาวพิมพพิริยา พงศแกว  

 
 
ตำแหนงผูชวยพยาบาล 
เลขประจำตัวสอบ ช่ือ        สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวอุมาพรรณ แกวมวง  
2 นางสาวกนกพร จงโปรย  

 
 
 
 
 
 



 
ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
เลขประจำตัวสอบ ช่ือ        สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวยุพา แกวปานกนั  
2 นางสาวภัทราวดี จิตตวิสุทธิกุล  
3 นางสุภาภรณ โพธ์ิศรี  
4 นางสาวธมลวรรณ พิทักษรัตน  
5 นางสาวศตพร ชางฉลาด  
6 นางสาวสุจิรา กรุดโกศล  
7 นางสาวณัฐมน พัฒนสิงห  
8 นายสุเทพ พรรุงเรือง  
9 นายนิติพงษ ศิลา  

10 นางสาวฉัตรวดี ทัตตะพันธุ  
11 วาที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ ยมจินดา  
12 นางสาวคุณิตา แซต้ัง  
13 นางสาวธมลวรรณ พูลสวัสด์ิ  
14 นางสาวเมธาวี ชัยเฉลียว  
15 นางสาวณัฎฐณิชา แกวสมบุญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


