ประกาศโรงพยาบาลรัษฎา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลรัษฎา ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง (รายวัน)
ในตาแหน่งต่อไปนี้
1. นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 511 บาท
2. นักกายภาพบาบัด
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 511 บาท
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 360 บาท
4. พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 511 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใน
วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61 นั้น
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมือ่ ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
5. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด
6. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
7. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
8. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้อง
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

- 2 9. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนก็ได้
10. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ค) โรงพยาบาลรัษฎา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 25 ตุลาคม
๒๕61 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลรัษฎา และทาง www. Rsdhosp.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายนิธิวัธ เหล็มปาน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
เลขประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิตยา ทิพย์อักษร
นายปรัตถกร แสงศรี
นางสาวอารียา เขียวดี
นางสาวชนัฎนันทน์ ชัยเดช
นางสาวสุนิสา สุกกรม
นางสาวปาริชาติ ประมวลศิลป์
นางสาววรรษชล สุขแก้ว
นางสาวซาราฮ์ องสารา
นางสาววิไลลักษณ์ หมวดคง
นางสาวนุสรีดา ดุหลายะแม
นางสาวทิตย์ธิดา กูมุดา
นางสาวอุบลรัตน์ ชูชาติ
นางสาวธันยพร สังข์แก้ว
นายอรรถกร นุ่มฟัก
นางสาวนัจมีย์ ขุนเศษ
นางสาวนาถนิธิ เที่ยงธรรม

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ฯลฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัษฎา
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 60%
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 60%)
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล) ฯลฯ

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
150
ข้อสอบอัตนัย 100
คะแนน

ปฎิบัติ 50 คะแนน

100

สอบสัมภาษณ์
(ดูบุคลิกภาพ ปฎิภาณไหว
พริบ มนุษยสัมพันธ์
ทัศนคติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง)

ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
เลขประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นางสาวมะลิวัลย์ ยังนิ่ง
นางสาวกัลยาณี สุกแก้วณรงค์
นางสาวธัญชนก จันทนาลักษณ์
นางสาวภักดิพร พรหมอ่อน
นางสาวอลิษา ศรีประเสริฐ
นางสาวนารีนาฎ อินปลอด
นางสาวสุนิษา โต๊ะหลี
นางสาวกิตติมา ฤทธิ์เดช
นางสาวกนกพร แก้วหล้า
นางสาววนิดา คงปราณ
นางสาวธนัชพร ก่อเจริญวัฒน์
นางสาวโชติรส คงผล

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
150
ข้อสอบอัตนัย 100
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
คะแนน
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ฯลฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ปฎิบัติ 50 คะแนน
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องกายภาพบาบัด โรงพยาบาลรัษฎา
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 60%
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 60%)
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล) ฯลฯ

100

สอบสัมภาษณ์
(ดูบุคลิกภาพ ปฎิภาณไหว
พริบ มนุษยสัมพันธ์
ทัศนคติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง)

ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
เลขประจาตัวสอบ
01
02
03

ชื่อ-สกุล
นางสาววจี ทับเที่ยง
นางสาวจิราภา เพ็ชรใส
นางขนิษฐา เวชะ

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลรัษฎา
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ฯลฯ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล) ฯลฯ

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
ข้อสอบอัตนัย 50 คะแนน
ปฎิบัติ 50 คะแนน
100

สอบสัมภาษณ์
(ดูบุคลิกภาพ ปฎิภาณไหว
พริบ มนุษยสัมพันธ์
ทัศนคติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง)

ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลขประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุจิตรา ภักดี
นางทัศนีย์ คชเชนภักดี
นางสาวพลอยไพรินย์ คาด้วง
นางสาวศศิณา ทองส่งโสม
นางสาวศิริวรรณ จันเกื้อ
นางสาวระวิวรรณ ยงประเดิม
นางสาวจันทร์นิภา อภัยพงค์
นางสาวรัชนี หารศรีภูมิ
นางสาววาลินี รักราวี
นางสาวบุษยามาศ ไหมศรี
นางสาวนันท์นภัส มะนอ
นางสาวทัศนีย์ แก้วเมือง

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัษฎา
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ฯลฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล) ฯลฯ

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
ปฎิบัติ 100 คะแนน

100

สอบสัมภาษณ์
(ดูบุคลิกภาพ ปฎิภาณไหว
พริบ มนุษยสัมพันธ์
ทัศนคติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง)

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เลขประจาตัวสอบ
01

ชื่อ-สกุล
นางสาวณวพร ผลชะอุ่ม

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล) ฯลฯ

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
สอบสัมภาษณ์
(ดูบุคลิกภาพ ปฎิภาณไหว
พริบ มนุษยสัมพันธ์
ทัศนคติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง)

