
 
 

-ส าเนา- 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะในต าแหน่งนิติกร 
------------------------------ 

 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล       
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนิติกร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น 
 

  โรงพยาบาลระยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา  
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
  ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
      ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

วัน เวลา สถานที่สอบ สมรรถนะและการประเมิน เลขประจ าตัวสอบ 
๑๑ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ -

๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุม  
ภูวเนตร ชั้น ๕ 
อาคารผู้ป่วย
นอก 

สอบความรู้เฉพาะด้านของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
- ต าแหน่งนิติกร 
 

 
เลขที่ ๑-๑๗ 
 

๑๘ มิ.ย.๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ห้องประชุม 
ชั้น ๑๒ 
อาคารบริการ 
๑๒ ชั้น  

สอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

ผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียน 
 

 

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
โรงพยาบาลระยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

สมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑๒ อาคารบริการ  
๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และทาง www.rayonghospital.net 
  ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
     ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
     ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
                       ๒... 

http://www.rayonghospital.net/


-๒- 
 
     ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
     ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนซึ่งทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
     ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
         ๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
         ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที              
         ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
         ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
         ๔.๕ ผู้ เข้าสอบต้องรายงานตัวเพ่ือแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ หาก
คณะกรรมการด าเนินการสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
         ๔.๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
         ๔.๗ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ         
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
  จ) จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑๒ อาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาล
ระยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และทาง www.rayonghospital.net   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
    (ลงชื่อ)               วิฑูรย์  ด่านวิบูลย ์
      (นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย์) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลระยอง 
ลงวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในต าแหน่ง  
 
ต าแหน่งนิติกร 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   สกุล หมายเหตุ 

๑ น.ส.ปรารถนา เดชคง  
๒ นายภูมิ โอภาปัญญโชติ  
๓ นายวศิน สวนเมือง  
๔ น.ส.วิไลลักษณ์ อัมรินทร์  
๕ น.ส.กวิสรา อังสุขนิรันดร์  
๖ น.ส.ณัฐติยา ปรีดารัตน์  
๗ น.ส.ณัทณดี นันทนพิบูล  
๘ นายไพรัตน์ สิริเบญจวรรณ  
๙ นางอารีวรรณ ร่างเล็ก  

๑๐ นายยุทธกิจ สิริมหาไชยกุล  
๑๑ นายณชัย สีหะวงษ์  
๑๒ น.ส.ปวีณ์นิษฐ์ เอมอ่อน  
๑๓. นายวิทวัฒน์ นวมศรี  
๑๔ นายสุรวิทย์ แก้วค า  
๑๕ น.ส.สุวินันท์ เภตรา  
๑๖ นายพิรุณ สมบรม  
๑๗ นายทรนง สาทสุทธิ  

 
 
 
 


