
 
 

 

 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

 
ประกาศจังหวัดแพร่ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในต าแหน่งนายช่างเทคนิค ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และต าแหน่งช่างกายอุปกรณ์ 
---------------------------------------- 

ตามประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลแพร่ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 1)ต าแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานฯ จ านวน 1 อัตรา 2)ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
จ านวน 1 อัตรา 3)ต าแหน่งช่างกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู จ านวน 1 อัตรา นั้น 

  ในการนี้ จังหวัดแพร่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 
          ก) รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
          ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข) ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ใน
ตาราง ดังนี้  

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ  
และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

วัน เวลำ และสถำนที่ 
ในกำรประเมินฯ 

เลขประจ ำตัว
ผู้สมัคร 

1. ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิค กลุ่มงำนโครงสร้ำงฯ 
สอบข้อเขียนปรนัยและหรืออัตนัย และหรือปฏิบัติ ( 100 คะแนน) 
      - ความรู้ความสามารถทั่วไป  
      - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมเพชรโกศัย  
ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรฯ 

โรงพยาบาลแพร ่

 
1 – 24 

2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ 
 สอบข้อเขียนปรนัยและหรืออัตนัย และหรือปฏิบัติ ( 100 คะแนน) 
      - ความรู้ความสามารถทั่วไป  
      - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมเพชรโกศัย  
ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรฯ 

โรงพยาบาลแพร ่

 
1 – 9 

 
*ยกเว้นล าดับที่ 8 

เนื่องจาก 
ขาดคุณสมบัติฯ 

3. ต ำแหน่งช่ำงกำยอุปกรณ์ กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู 
สอบข้อเขียนปรนัยและหรืออัตนัย และหรือปฏิบัติ ( 100 คะแนน) 
      - ความรู้ความสามารถทั่วไป  
      - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมเพชรโกศัย  
ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรฯ 

โรงพยาบาลแพร ่

1 - 3 

หมายเหตุ... 
 



- ๒ - 
 

 (หมายเหตุ : ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง
ทางสังคม และปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดแพร่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ 
ทุกครั้ง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับที่มีผลในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ให้เป็นอ านาจ
อ านวยการสนามสอบพิจารณาอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ต่อไป และให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ต้องเดินทางถึงสนามสอบในเวลา 08.00 น. เพ่ือตรวจคัดกรอง/สอบสวนโรคก่อนเข้ารับการประเมินสมรรนถฯ) 

ค) กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 1      
  จังหวัดแพร่ โดยโรงพยาบาลแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ซึ่ง
หมายถึงผู้ที่ไดผ้ลคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ 
ทางเว็บไซต์ส านักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ https://www.doe.go.th/prd/phrae ทางเว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลแพร่https://www.facebook.com/hr.phraehospital.3/ และทางเว็ บไซต์ โรงพยาบาลแพร่  
http://www.phraehospital.go.th  

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตำม
ระเบียบ ดังนี้ 

   ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อสุภาพเรียบร้อยมีแขน 
กระโปรงคุมเข่า หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อสุภาพเรียบร้อย สวมกางเกงสแล็ค 
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

   2) เป็นหน้าที่ผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   ๓) ต้องน ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

   ๔) การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และหรือสอบปฏิบัติหรือทดสอบ
ตัวอย่างงานและหรือสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้  

๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ 15 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  หากมาเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ หลังเวลา 08.45 น. 
ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ 

 ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม   
การสอบโดยเคร่งครัด 

 ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบในต าแหน่งทีก่ าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วจะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบ 
 4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดในตารางการ

ประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่งที่สมัครอีก 
 ๔.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่         

ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
 
 

๔.8 เขียนชื่อ... 
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 ๔.8 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สอบ และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่  
ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

 ๔.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

 ๔.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงออกจากห้องสอบได้ 

 ๔.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

 ๔.๑2 เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑3 เมื่อสอบเสร็จต้องออกจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและ
ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

๔.๑4 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได ้

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการการสรรหา
และเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

 6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

จ) จังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ผ่าน 4 ช่องทาง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น โรงพยาบาลแพร่ ทางเว็บไซต์ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดแพร่ https://www.doe.go.th/prd/phrae ทางเว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแพร่
https://www.facebook.com/hr.phraehospital.3/ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ http://www.phraehospital.go.th 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.phraehos/
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รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ  

ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (สอบข้อเขยีน)  
ในวันที ่29 ตุลำคม 2564 เวลำ 09.00 – 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมเพชรโกศัย ชั้น 3 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลแพร่ 

1. ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิค กลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนฯ 
เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ หมำยเหตุ 

01 นายภคภณ  จงสมจิตต์ ปวช.ทางช่างไฟฟ้า 
02 นายอนุสรณ์  ใจเงิน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

03 นายณัฐดนัย ฉลอม ปวช.ทางช่างยนต์ 
04 นายอติรุจ ราชฟ ู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 
05 นายเกริกไกรวัล เหมาะดี ปวช.ทางช่างไฟฟ้าก าลัง 

06 นายมรุพัทธ ์ รังสิกรณ์ ปวช.ทางช่างอิเล็ก 
07 นายไชยวัฒน์ นากิจ ปวส.การก่อสร้าง 
08 นายภัทรวิทย ์ วงศ์ค า ปวช.ทางช่างก่อสร้าง 
09 นายพิรุฬห ์ ลือราช ปวช.ทางช่างไฟฟ้า 
10 นายอมรเทพ ดวงแก้ว ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

11 นายวีรวุฒ ิ วงศ์ฟ ู ปวช.ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
12 นายศิรวัฒน์ สุดแดน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

13 นายสัญญา นะภิใจ ปวช.ช่างก่อสร้าง 

14 นายวัชพล คนชม ปวช.ทางช่างกลโรงงาน 

15 นายฤทธิเกียรติ จินดาค า ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

16 นายอนุกูล พอสม ปวส.อิเล็ก 

17 นายสมพงษ ์ เสนารักษ ์ ปวส.เทคนิคโลหะ 

18 นายวีรภัทร วงศ์อ่อน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

19 นางสาววริศรา สายทอง ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

20 นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์ ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

21 นายเพชร จินกสิกิจ ปวส.เครื่องกล 

22 นายวิวัฒน์ กุลธนพิพัฒน์พงศ์ ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 

23 นายสมควร ดวงหอม ปวช.ทางช่างไฟฟ้าก าลัง 

24 นายวีระยุทธ ค าปัน ปวช.ไฟฟ้าอิเล็ก 
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2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ หมำยเหตุ 

01 นางสาวสุดารัตน์    สุนันต๊ะ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
02 นายศตวรรษ  เนื่องพืช  ปวส.อิเล็ก30 

03 นายเลอศักดิ์  ขีดขิน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
04 นางสาวทิพาวรรณ  บัวนาค ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
05 นายนพดล  คนงาม ปวส.ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
06 นายอานนท์   ค าแข่ง ปวส.อิเล็ก 
07 นายณัฐมงคล ไชยแว่น ปวส.ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
08 นายธนกฤต   ผาทอง ขาดคุณสมบตัิฯ 
09 นายวรวุฒ ิ   หวังสุข ปวส.ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 

3. ต ำแหน่งช่ำงกำยอุปกรณ์ กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู 

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ หมำยเหตุ 

01 นางสาวปลายฉัตร   วิริยม ปวส.เทคนิคกายอุปกรณ์ 
02 นางสาววรากรณ์  ทองสงคราม ปวส.เทคนิคกายอุปกรณ์ 
03 นางสาวพีรยา   มิระพงษ ์ ปวส.เทคนิคกายอุปกรณ์ 

 

 

 


