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ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

ตามประกาศ ศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลิ นิ ก โรงพยาบาลราชบุ รี ลงวั นที่ 6 กั นยายน
พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เงินโครงการพัฒนาและสนับสนุน
งานวิจัย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
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นางสาวไกลวีศ์
นางสาวพิชาภัค
นางสาวอรณิช
นางสาวจุฑาทิพย์
นายธนาวิทย์
นางสาวอัจจิมา
นางสาวชลีรัตน์
นายมูซันนา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวนีรนารา
นายวสุรัตน์
นายชนนท์ณัฏฐ์
นางสาวจารุวรรณ
นายกฤติณัฎฐ์
นางสาววรางคณา
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวอัมพรพิณ

ชื่อ-สกุล
จิตจําเริญ
แฮ้พฤกษ์
เทียนดํา
แปงยอง
เหล่างาม
โป๊ะเงิน
ชูราศรี
หมุดเด
เกิดโภคทรัพย์
หนุนภักดี
อังคนนท์ตรี
ลิ้มติ้ว
คงมา
นวพงษ์ปวีณ
ทองจันทึก
ศรีหาบุตร
ทองสุข

เลขประจําตัวสอบ
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18 นางสาวสุปราณี...

-2ลําดับที่
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ชื่อ-สกุล
นางสาวสุปราณี
เปียวิเศษ
นางสาววาสนา
เสมออิ่ม
นางสาววัชราภรณ์ รุ่งโรจน์พิชัยกุล
นางสาวรติมา
สัตบุรุษาวงศ์
นางสาวธัญษมัย
กิจโฉ
นางสาวปารีณา
พาทัน
นางสาววันทกานต์ จงจุดเทียน
นางสาวชิดชนก
สารภิรมย์
นางสาวณัฐชาวดี
แจ้งกระจ่าง
นางสาพรวลัย
เพชรน้อย
นางสาวกรรณิกา
ศิริจันทรโท
นางสาวชนิดา
ผลเอนก
นางสาวบุญฑริกา
อุปะกา
นายอนันตศักดิ์
ชอบงาม
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ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัว
ในการประเมินฯ
สอบ
วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕64
เวลา 13.๐๐ – ๑6.0๐ น.
01 - 16
ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕64
เวลา 09.3๐ – ๑2.0๐ น.
17 - 31
ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชบุรี

ค) ระเบียบ...

-3ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายให้ สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณี ยม กล่ าวคื อ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) โรงพยาบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลราชบุรี www.rajburi.org หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ หัชลีฬหา)
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชบุรี

