
  

 
 
 

ประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

  ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2564 น้ัน 
 

  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ถ้ามีจำนวนไม่มาก อาจระบุรายช่ือในประกาศนี้) 
 ข)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี ้
 

ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ประเมินความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข  
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต 
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่28 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

A001 – A050 
 

 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ประเมินความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข  
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต 
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่28 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

A051 – A100 
 

 

 
 
 
 



  

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ประเมินความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการ
ใช้กัญชาทางการแพทย ์
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

B001 – B008 
 

 

 
ตำแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี  

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ประเมินความรู้ความสามารถด้าน
งบประมาณ บัญชี และการบันทึกบัญชีเกณฑ์
คงค้าง การเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS  
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

C001 – C018 
 

 

 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิต ิ

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถด้านสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ป่วย การเรียกเก็บเงินผ่านระบบ สปสช. 
ระบบประกันสังคม และสิทธขิ้าราชการ  
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

D001 – D017 
 

 

 
ตำแหน่ง พนกังานขับรถยนต ์

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถด้านกฎจราจร  
และการบริการที่ดี 
 (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

F001 – D008 
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ตำแหน่ง พนกังานซักฟอก 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ประเมินความรู้ความสามารถด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์การซักฟอก ขั้นตอนการ
ซักผ้า 
 (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

G001 – G002 
 

 
ตำแหน่ง พนกังานธุรการ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ระเบยีบสารบรรณสำนัก
นายกรัฐมนตร ีพ.ศ. 2526 ประเภท
หนังสือราชการ  
 (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

E001 – E031 
 

 
ตำแหน่ง พนกังานช่วยเหลือคนไข ้

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจำตัว 
ผู้สมคัร 

- ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
 (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที ่29 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารโรงอาหารข้าราชการและ
เจา้หน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

H001 – H022 
 

 
ค) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ที่ 1 หรือ

ผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
                  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 ในวันที่  2 กันยายน 2564ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์   
กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทาง 
www.pph.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๐๐๒๐๕๐-๓ ต่อ 204    
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ง) กำหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 
  ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี ้

จ)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี ้
4.1 ห้ามนำเครือ่งมอืและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย

เคร่งครัด 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว เป็นเวลา    

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดใน   ตาราง

สอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก 
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด 

จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

กำหนดให้เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 
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4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที  
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่
กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

ฉ) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชือ่และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทาง www.pph.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

    (นายภาณุ  คูวุฒยากร) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  
 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

A001 นางสาว ช่อเพชร   จะจา่ง  
A002 นาย ปัณณทัต   ขานสันเทียะ  
A003 นางสาว ชามาณัฏฐ์   เชาว์ปัญญานนท ์  
A004 นางสาว ภัศราวรรณ   คุ้มแสง  
A005 นางสาว พรญาณี   แก้วควัน  
A006 นาย ณัฐพล   วงศ์อรนิทร ์  
A007 นางสาว ภัทรา   สายสดุ  
A008 นางสาว สุชัญญา   สิงห์สุพรรณ  
A009 นาย มาโนชณ์   อุ่นจันทร ์  
A010 นางสาว วิลาสินี   จริยาธรรมกร  
A011 นางสาว ภัคมนัสกัญจน์   ต่ายตัวดง  
A012 นางสาว วิไลลักษณ์   ดอนไพรเมือง  
A013 นางสาว วิไลวรรณ   ดอนไพรเมือง  
A014 นางสาว จันทนา   ทองหา  
A015 นางสาว ธิดารัตน์   วันศิริสุข  
A016 นางสาว กฤติยา   รอดปฐม  
A017 นางสาว อรพรรณ   ผานคำ  
A018 นางสาว  ศศิประภา   พลูโพธิ ์  
A019 นางสาว ศศิพร  อุ่นแก้ว  
A020 นางสาว ยุพิน   แก้วใหญ ่  
A021 นางสาว กนกวรรณ   พันธมาศ  
A022 นาย ต่อสกุล   สาเสาร ์  
A023 นางสาว ณัฐธิดา   ตามล  
A024 นาย  ภัทรดนัย   จันทะยุทธ  
A025 นางสาว เอมวิกา   เอมสอาด  
A026 นางสาว ปาริชาติ   ดอนทิพทำ  
A027 นาย ภาณุพงศ์   จนัทวงศ์  
A028 นางสาว ภัทราพร   บญุโท  
A029 นางสาว บัณฑิตา   บุญเชิดชู  
A030 นางสาว มาริสา   คุ้มญาติ  
A031 นางสาว  เนตติกา   วงษ์แสน  
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ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข 
 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

A032 นางสาว กนกวรรณ   เนตรสิงแสง  
A033 นาย ภาณุวัฒน์   อยู่ดี  
A034 นางสาว จารุภรณ์   ทองดอนคำ  
A035 นางสาว น้ำเพชร   ทั่งจอ้ย  
A036 นางสาว  หทัยภัทร   แก้วมาก  
A037 นางสว ปวีณา   งามขำ  
A038 นาย พีรพล   สร้อยแก้ว  
A039 นาย ณัฏฐภัณฑ์สันฑ์   ศรีวิชัย  
A040 นางสาว ณัฐรชา   ถิ่นศรี  
A041 นางสาว ฉัตรฤทัย   กวนหล้า  
A042 นางสาว ทิพวรรณ   สายปาน  
A043 นาย กิตขจร   อยู่สอน  
A044 นาย วงศธร   พันศร  
A045 นาง ชุติมนต์   อำนวยพันธ์วิไล  
A046 นางสาว เกตน์สิรี   แก้วแดง  
A047 นางสาว สุรีรัตน ์  มีผล  
A048 นางสาว พิมพ์กมน   เมธีเศรษฐากร  
A049 นางสาว  พรพิมล   ด้วงอ่วม  
A050 นาย ศุภวัฒน ์  กลัดเนินกุ่ม  
A051 นาย ณัฐชนน   ตันติวโรดม  
A052 นางสาว กุลสตรี   ถนอมจิตร  
A053 นางสาว ศิริพร   พรมมาต้น  
A054 นาย โกสินทร์   เพ็งสลุด  
A055 นางสาว กนกวรรณ   ลี้สกุล  
A056 นางสาว วิภาดา   แตงอ่อน  
A057 นางสาว พิณนิสา   ศิรพิูล  
A058 นางสาว ชนิภัค   สีนวลเขียว  
A059 นางสาว ธีราพร   จนัทร์ศรี  
A060 นางสาว นันทิสา   นามวิชัย  
A061 นางสาว พัชรีพร   ปาโน  
A062 นางสาว ณัฐธริกา   พลอยดำ  
A063 นางสาว วารุณี   เวสกลุ  
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ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  
 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

A064 นาย อนุสรณ์   เจรญิด ี  
A065 นางสาว เมธาวลยั   จันทะหงษ ์  
A066 นางสาว สโรชา   พงษส์ุคนธ ์  
A067 นาย สรายุทธ์   แก้วมา  
A068 นาย  อมรเทพ   อุคำ  
A069 นาย  กิตติพงษ์   เปาป่า  
A070 นางสาว เสาวลักษณ์   จันทร์พุฒ  
A071 นางสาว วริญญา   บุญมา  
A072 นางสาว ชรินรัตน์   คตพิจน์พร  
A073 นาย วีรวิช   เลือดทหาร  
A074 นาย ปัถวี   บับภาบุญ  
A075 นางสาว ฉัตรธริกา   ชาญสมร  
A076 นางสาว ประภัสสร   การคุณ  
A077 นางสาว พิชญา   ชัยสงค์  
A078 นางสาว วิไลวรรณ   พรมอ่วม  
A079 นาย กฤติบุญ   คุณประทุม  
A080 นางสาว นีรนุช   อินหนัต ์  
A081 นางสาว ปัญชนิตธรณ์   ชัยสงค์  
A082 นางสาว นันทกานต์   จันทร์เม้า  
A083 นางสาว กัญชรส   อุ่นวงค ์  
A084 นางสาว อภิสรา   จันโทมา  
A085 นางสาว อภิญญา  เทียนสิทธิ์ศิร ิ  
A086 นางสาว เนตรวิภา   อยู่อ่อง  
A087 นางสาว ชนสิรา   จันฟกั  
A088 นางสาว ศิริลักษณ์   ดำจ่าง  
A089 นางสาว ชลธิชา   เจริญชาต ิ  
A090 นางสาว จีรนันท์   คล้ายทรัพย ์  
A091 นางสาว ศิริพร   อินเลี้ยง  
A092 นางสาว ศิริมาส   เพ็งห่วง  
A093 นางสาว  น้ำทิพย์   ภาชนะทิพย ์  
A094 นางสาว ธิติยา   แก้วจนัทา  
A095 นางสาว สถิตยภ์รณ์  เชยีรโคกกรวด  
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ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  
 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

A096 นางสาว ชนนิกานต์   อ่อนจันทร์  
A097 นางสาว ธนาธิป  เปียงเปี้ย  
A098 นางสาว ปรารถนา   กระฐิน  
A099 นางสาว พัชรียา   ทะนารี  
A100 นางสาว ธิชาภรณ์   กำนันตน  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

B001 นางสาว ขวัญใจ   แจ้งเอี่ยม  
B002 นางสาว เจนจิรา   พรหมวุฒิพร  
B003 นางสาว รัตติยา   เวียงคำ  
B004 นางสาว พัชรพร   สายระวงศ์  
B005 นางสาว สลิลทิพย์   บางทับ  
B006 นางสาว ศศิธร   อนันตา  
B007 นางสาว หทัยชนก   รอดดีเพ็ง  
B008 นาง อุไรวรรณ   แท่งทอง  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

C001 นางสาว ภัทรานิษฐ์   ดาแพง  
C002 นางสาว ณัชชา   ทองอาน  
C003 นางสาว ภัคศรัณย์   อินทร์ขำวงค์  
C004 นางสาว กมณีย์ชิษฐ์   ทองสนิท  
C005 นางสาว พิจิตรา   วงษา  
C006 นางสาว ศุภาพิชญ์   บญุมาก  
C007 นางสาว ศิริกุล   บญุไทย  
C008 นางสาว ลูกศร  มฤฆมาต  
C009 นางสาว พิพารัตน์   โสภา  
C010 นางสาว วรรณนิภา   บัวสิงคำ  
C011 นางสาว ไพลิน   จันทว ี  
C012 นางสาว กนกเพชร   ศรีสุพรรณ  
C013 นางสาว สุพัตรา   ใจดี  
C014 นางสาว อุมาพร   สอนบุญมา  
C015 นางสาว เกตุสุดา   ลาภหลาย  
C016 นางสาว มลทิรา   ขุนโต  
C01๗ นางสาว นารรีัตน์   อยูส่ี  
C018 นางสาว กุลธนิดา   วรทิธนันท ์  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสถิต ิ

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

D001 นาย ภานรินทร์   สิทธิสุนทรพูน  
D002 นางสาว เดือนพราว   ใจแสง  
D003 นาย ฉัตริน   ปานศิลา  
D004 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ศศิณฐั   บำเรอวงศ์  
D005 นางสาว สุมณกัญญา   ชอบจิตต์  
D006 นางสาว ทัศนีย์   ยิ้มด ี  
D007 นางสาว พีรยา  รณคนา  
D008 นางสาว วรามาศ   ธัญญารักษ ์  
D009 นางสาว วิจิตรา   ตระกูลเอี่ยมเจริญ  
D010 นางสาว กัญธิชา   วงษ์เงิน  
D011 นางสาว พิมศิริ   ชมม ี  
D012 นางสาว สุนันทา   จันประสิทธิ์พันธ์ คงคารักษ์  
D013 นาย วชิรวิทย์   วิธี  
D014 นางสาว สุภัสสร   มีภู่เพ็ง  
D015 นางสาว กัญญา   ใจรักษ์  
D016 นางสาว ณัชปภา   ทองจั่น  
D017 นางสาว ณิชา   วริทธิ์นันท์  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง  พนกังานธุรการ 

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

E001 นาย เตชิต   เวชภูติ  
E002 นางสาว ทิชารัตน์   เนติวงค์  
E003 นางสาว นิภาวรรณ   ไขศร ี  
E004 นาย ศกล   คุ้มญาติ  
E005 นาย วัฒนา   โพธ์ิศรี  
E006 นาย ปองพล   แจ้งตรง  
E007 นางสาว กาญจนา   คงมา  
E008 นาย อนุวัฒน์   จันทร์แสน  
E009 นางสาว อลิสา   ยาท้วม  
E010 นางสาว อัจฉรา   อุทัยกรรณ ์  
E011 นางสาว รัชนก   สิทธิกนั  
E012 นางสาว ชลธิชา   ตาสี  
E013 นางสาว สุพัตรา   จูเทศ  
E014 นางสาว ธัญรัต   คุณาชนม ์  
E015 นางสาว วีรณา   พิมพม์าส  
E016 นางสาว สุดารัตน์   กิ่งทอง  
E017 นาย อนาวิล   จันสดีา  
E018 นางสาว จุฑาทิพย์   เผือกบัณฑิตย์  
E019 นางสาว โสริยา   ศรีภา  
E020 นางสาว พรชนก   ดวงจินดามากลุ  
E021 นางสาว ชลดา   สุดแกว้  
E022 นางสาว ศิริลักษณ์   พรมบึงลำ  
E023 นางสาว ภัทรภร   คำภริมย์  
E024 นางสาว ปิยรัตน์   สิงหค์ำ  
E025 ว่าที่ ร.ต. ทัศนยั   ใจรักษ ์  
E026 นาย ภวัต   ภักดีณรงค ์  
E027 นางสาว  วันเพ็ญ   ศรีทศัทนาม  
E028 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพิน   พาธปูทอง  
E029 นางสาว สรัญรัตน์   เศษสูงเนิน  
E030 นางสาว อรทัย   จันทอง  
E031 นางสาว ศุภรัตน์   พานสีทอง  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง  พนกังานขับรถยนต ์

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

F001 นาย กรวิทย์   เสมเต่า  
F002 นาย สุรสิทธิ์   เผือกวิสุทธิ ์  
F003 นาย อรรถพงศ์   ขนัตึมิตร  
F004 นาย ทานุวัด   ผิวเหลือง  
F005 นาย วิรากร   สหัสเตโช  
F006 นาย คุณากร   ทองจุ้ย  
F007 นาย คุณาวุฒ ิ  พันธ์รู้ดี  
F008 นาย ชัชชัย   สนิทพันธ์  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง  พนกังานซักฟอก 

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

G001 นาย ขันติ   วันทองสุก  
G002 นางสาว ธัญญพันธ์   นิม่สวล  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

 
ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ 

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหต ุ

H001 นาย สุชาติ   อู๋ไพจิตร  
H002 นาย ยุรนันท์   หนนุเพิม่  
H003 นาย วัชรินทร์   งามทวี  
H004 นาย อดิศร   สีบัว  
H005 นาย ณัฐพล   พันทะวงษ์  
H006 นางสาว น้ำฝน   ชูสิงห ์  
H007 นาย ภุชงค์   ขอบุญ  
H008 นาย ธรรมรักษ์   มลูตรีภักดี  
H009 นาย ประพจน์   ไกรแก้ว  
H010 นาย บุรภัทร   โททำ  
H011 นาย จิรพันธ์ุ   สามเกสร  
H012 นาย ธีรพล   อ่อนคำ  
H013 นางสาว ญดาพร   ยังเหม็น  
H014 นางสาว วราภรณ์   ป้อม ี  
H015 นางสาว ปุณชิดา   นารถชเนตร์  
H016 นางสาว สุกันยา   วงษห์าจักร  
H017 นางสาว รัตนาวลี   ถี่ถว้น  
H018 นาย ศราวุธ   เทพวงศ์  
H019 นาย วิษณุ   นันทะพรม  
H020 นาย มนัญชัย   พรายแสง  
H021 นาย ธนดล   บญุชู  
H022 นาย มัลลิกา   โพธิ์ทอง  
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