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ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 

 
 

ตามท่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
ต าแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) 
1. นายศุภวัชช ์  พิมพา  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑ 
2. นางสาวฤดีภรณ์ เจริญสัตย์ เลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 
ต าแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
1. นางสาววาริพินทุ์ อินทิมาต เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑ 
2. นางสาวสุพิชฌาย์ เชื้อบุญมี เลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 
3. นางสาวปาริสา ปานเกิด  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 
4. นางสาวดาวจิต ชีรี  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 4 
5. นางสาวพิมพ์นิภา ปิกรอด  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 5 
6. นางสาวศศิพร อุ่นแก้ว  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 6 
7. นางสาวสงกรานต์ มาอ้น  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 7 
ต าแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียนและบัตร) 
1. นางสาวรัชนาฎ บุญหล่ า  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑ 
2. นางสาวศศิธร พรประเสริฐชัย เลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 
3. นางสาวมาลิสา นาคประสงค์ เลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 
4. นางสาววิภาว ี บุญภักดี  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 4 
5. นางสาวอรัญญา รัตนโค้น  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 5 
6. นางสาวสุชาดา สีมาลา  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 6 
7. นางสาวชลิตา พนมไพร เลขประจ าตัวผู้สมัคร 7 
8. นางสาวสุพิชญา พุดฉิม  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 8 
9. นายกุลวัฒน์  หมีดง  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 9 
10. นางสาวชฎาพร ไชโย  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑0 
11. นางสาวรัตนากร อ่อนจันสอน เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑1 
12. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เครือยิ้ม เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑2 
13. นายรชต  มีตาล  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑3 
14. นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑4 
15. นางสาวอรุโนทัย ดีโทน  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑5 
16. นางสาววัลลภา ตาสี  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑6 
17. นางสาวศรินทรา ม่วงแก่น  เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑7 

ต าแหน่ง... 
 
 



๒ 
 

ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก (กลุ่มงานการพยาบาล) 
1. นางสาวกาญจนา จีนภักด ี เลขประจ าตัวผู้สมัคร ๑ 
2. นางสาวเบญจพร พิมพาชัย เลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 
3. นายศสิวัตร  จันทร์ค าเรือง เลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 
4. นายทศพล  รุ่งเรือง  เลขประจ าตัวผู้สมัคร 4 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก พร้อมระเบียบ
และวิธีการของผู้เข้าสอบดังนี้ 

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

วันที่ เวลา สอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
พนักงานบริการ 

(กลุ่มงานการพยาบาล) 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.๐๐ – ๑0.3๐ น.  

 
 

เวลา ๑0.30 – ๑2.0๐ น. 
 

 
 
 
- ความรู้ทั่วไป และความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์  

 
 
 
- ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 2 อาคารการแพทย์แผนไทย 
 
- ห้องประชุมโอสถานุเคราะห์ 
อาคารศูนย์เรียนรู้และห้องสมุด 

 
พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ

ด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.๐๐ – ๑1.๐๐ น.  

 
 

เวลา 13.00 – ๑5.0๐ น. 

 
 
 
- ความรู้ทั่วไป และความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์  

 
 
 

ห้องประชุมกรรณิการ์ 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ

องค์รวม 
 

พนักงานบริการ 
(งานเวชระเบียนและบัตร) 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.๐๐ – ๑1.๐๐ น.  

 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
 
 
- ความรู้ทั่วไป และความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์  

 
 
 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 2 อาคารการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

พนักงานประจ าตึก... 

 



๓ 
 

 
วันที่ เวลา สอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

พนักงานประจ าตึก 
(กลุ่มงานการพยาบาล) 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.๐๐ – ๑0.3๐ น.  

 
 

เวลา ๑0.30 – ๑2.0๐ น. 
 

 
 
 
- ความรู้ทั่วไป และความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์  

 
 
 
- ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 2 อาคารการแพทย์แผนไทย 
 
- ห้องประชุมโอสถานุเคราะห์ 
อาคารศูนย์เรียนรู้และห้องสมุด 

๒.  ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก 
๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และเลขประจ า       
      ตัวสอบ 
๒.๓ จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ ประมาณ ๑๐ นาที  เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับ

การสอบกรณีผู้สมัครสอบมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดสอบจริง ๑๕ นาที  ถือว่าสละ
สิทธิการสอบ 

๒.๔ ต้องน าบัตรเข้าห้องสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ไปแสดงก่อนเข้าห้องสอบ 
๒.๕ ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
๒.๖ จัดหาเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการเขียนไปเอง 
๒.๗ เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๒.๘ ภายในเวลา ๓๐ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะ  

ได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมดูแลของกรรมการคุมสอบ 
๒.๙ เขียนเลขประจ าตัวสอบและชื่อในที่ที่ก าหนดให้ถูกต้องและชัดเจน 
๒.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ    
        บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความ 
        ดูแลของกรรมการคุมสอบ 
๒.๑๑ เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันทีแต่  
        จะออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
๒.๑๒ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ติดต่อหรือท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน    
        แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบ  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการสอบวิชาใดก็ตามจะ
ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาอ่ืนๆ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบ
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งที่สอบ  หรือทุกวิชาก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
                 (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 


