
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
……………………………….………… 

 

      ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานประจ า
ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ต าแหน่งผู้จัดการร้าน จ านวน 1 ต าแหน่ง ต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน จ านวน 2 ต าแหน่ง   ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง และ ต าแหน่งพนักงาน
ทั่วไป จ านวน 10 ต าแหน่ง  โดยท าการรับสมัครระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563   แล้วนั้น 
 

      บัดนี้ คณะกรรมการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และรายละเอียดในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามบญัชีแนบทา้ย
ประกาศนี้ 
  

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ าหนดไว้ในตารางแนบ
ท้ายประกาศนี้  
 

               ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก มีดังนี ้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  หญงิสวม

กระโปรง ชายสวมกางเกงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์  หรือเสือ้ไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ
ฟองน้ า 

2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบและจะต้องเข้าสอบ    ตาม วัน เวลา 
และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก
ให้ ซึ่งมีรูปถ่าย  ลายมือช่ือ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หากไม่มีบัตรดังกล่าว มาแสดงตน ในการเข้าสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                                                  
 
 

                                ประกาศ    ณ   วันที่  10   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 

(นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งผู้จัดการ 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนทางการแพทย์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
ล าดับ ช่ือ - สกุล 

1 ว่าที่ร.ต. พงศ์รพ ี แก่นค า 
2 นาย ทวี สุวรรณ 
3 นางสาว จันจริา สายบัวบาน 
4 นาย ขวัญชัย กันตะบุตร 
5 นางสาว ปัทมา สิงห์พลาย 

 
 
 
 

 
รายชื่อผู้ไม่มีมสีิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งผู้จัดการ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว ศิริลักษณ์ ตั้งมั่น อายุไม่ถึง 25 ปี ตามประกาศ 



 
- 3 - 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนทางการแพทย์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ล าดับ ช่ือ - สกุล 

1 นาย ทวี สุวรรณ 
2 นางสาว สุภาพร ค าหอม 
3 นางสาว จันจริา สายบัวบาน 
4 นางสาว รุ่งอรุณ บรสิุทธ์ิ 
5 นางสาว วรางคณา ทองเหลือง 
6 นางสาว วรรณวิมล ใจธรรม 
7 นาง ชวพร  ไชยส าแดง 
8 นางสาว พรวิไล  ทรัพย์ครัง่ 
9 นางสาว จิระวรรณ  เพ็งจันทร ์

10 นางสาว จุไรรัตน์  ต้นสิน 
11 นางสาว จิราภรณ์  บุดละดา 
12 นางสาว อาริยะ  บัวแย้ม 
13 นางสาว วราภรณ์  มุกดา 
14 นางสาว วิภาวรรณ  สิงสีทา 
15 นางสาว น้ าค้าง  การกล้า 
16 นางสาว พนัชกร  รูปสงค์ 
17 นางสาว กรรณิการ์  บุญธรรม 
18 นางสาว นันท์นิชา  แซ่ยง 
19 นางสาว หนึ่งฤทัย  เกตุวัตร 
20 นางสาว พัชรี  ศิริญาณ 

 
    
 
   

รายชื่อผู้ไม่มีมสีิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 
 

 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว ศิริลักษณ์ นามวงค์ อายุไม่ถึง 25 ปี ตามประกาศ 
2 นางสาว สุกัญญา สาระพันธ์ อายุไม่ถึง 25 ปี ตามประกาศ 
3 นางสาว เจนจิรา จันจ าปา อายุไม่ถึง 25 ปี ตามประกาศ 
4 นาง อุไร  แสนโคตร ส่งใบสมัครเลยก าหนด 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนทางการแพทย์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

 
 

 
   
  
   

รายชื่อผู้ไม่มีมสีิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 
 

 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
1 นางสาว น.ส.จิตตรา  เคนบุบผา 
2 นางสาว กนกพรรณ  บุญมา 
3 นางสาว นิตยา ไผ่แก้ว 
4 นางสาว พัชรา  พิมสาร 
5 นาง จันทราศร ี สาระชาติ 
6 นางสาว รุ่งอรุณ  บรสิุทธ์ิ 
7 นางสาว สุพัตรา  สุขเกษม 
8 นางสาว วรรณวิมล  ใจธรรม 
9 นางสาว นิตยา  แสนทวีสุข 

10 นางสาว ธัญลักษณ์  วงศ์เจรญิ 
11 นางสาว ขนิษฐา  สายมงคล 
12 นางสาว นุจริยา  วระพุฒ 
13 นางสาว นงลักษณ์  วรรณเวช 
14 นางสาว หนึ่งฤทัย  เกตุวัตร 
15 นางสาว เจนจิรา  จันจ าปา 
16 นางสาว สุกัญญา  สาระพันธ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว ธนาพร ค าเพ็ง วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ 
2 นางสาว จิระวรรณ เพ็งจันทร ์ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ 
3 นางสาว มัณทนา เนียมสอน วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งพนักงานท่ัวไป 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนทางการแพทย์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
1 นางสาว นฤมล  มุ่งหมาย 
2 นางสาว มัทนา  สิทธิสา 
3 นางสาว อิสราภรณ์  อังคะส ี
4 นางสาว จุฑามาศ สิงห์ราช 
5 นางสาว ธมลวรรณ  ศาสนนันท ์
6 นางสาว วันวิสา  อุดาหน 
7 นางสาว ขวัญฤทัย  สายเพชร 
8 นางสาว รุจริา  ศรีแสง 
9 นางสาว สุภาวรรณ  พลหาญ 

10 นาย ธีธัช  รัตนทิพย ์
11 นาย นธี  อุ่นหล้า 
12 นางสาว ทศกนก  แรงโสม 
13 นางสาว สุดารัตน์  แรงโสม 
14 นาย กิตติวินท์  รัตนมูล 
15 นางสาว จิตตรา  เคนบุบผา 
16 นางสาว กนกพรรณ  บุญมา 
17 นางสาว จุฑามาศ  ชาติสง่า 
18 นางสาว นิตยา  ไผ่แก้ว 
19 นางสาว จันจริา  สายบัวบาน 
20 นางสาว สุทธิดา  เพ็ชรอินทร ์
21 นาย ณัฐวัตร  พิพัฒน์พร 
22 นางสาว สุภาพิชญ์  คุณละท ิ
23 นางสาว กิตติศักดิ์  แก้วศาล 
24 นางสาว สิรริัตน์  โกกาพันธ์ 
25 นางสาว หนึ่งฤทัย  ระเวีย 
26 นาย อนันต ์ อานนท์ 
27 นางสาว กมลชนก  บัวขาว 
28 นางสาว ดรุณี  สีวัน 
29 นางสาว สิรินารถ  จูมจันทร ์
30 นางสาว ศศิธร  สอนสทิธ์ิ 
31 นางสาว รุ่งอรุณ  บรสิุทธ์ิ 
32 นางสาว จันทรส์่อง  โชติสนธ์ิ 
33 นางสาว ศิรภัสสร  อรภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายชื่อผู้ไม่มีมสีิทธิสอบสัมภาษณ์ในต าแหน่งพนักงานท่ัวไป 

 

 
  
 
 

34 นางสาว ธัญชนก  ทาศิร ิ
35 นาย กิตติภัทร  สุดศักดา 
36 นาย ภวัชร  ฉิมประเสริฐ 
37 นางสาว รัตนธาดา  กุศล 
38 นาย วัชระ  โฉมเฉลา 
39 นางสาว นฤมล  สร้อยสน 
40 นางสาว นาตาชา  วันเพ็ง 
41 นางสาว สุดาวด ี จิตรมั่น 
42 นางสาว กิตติยา  วิเศษหมื่น 
43 นางสาว วัชรพร  วิทิมาสิงห ์
44 นางสาว อรทัย  แสนจันทร ์
45 นาง มัสยา  จ าปานาค 
46 นางสาว นารีรัตน์  ภูบาล 
47 นางสาว วีลยา  ลูกโม 
48 นาย ธีระพงษ์  กาฬพันธ์ 
49 นางสาว คชาภรณ์  สุขผล 
50 นางสาว วารุณี  โชติสนธ์ิ 
51 นางสาว ณัฐวรา  ค าหาร 
52 นางสาว อรทิวา  แสนจันทร ์
53 นางสาว ศุภัทษร  มินพยักธ์ 
54 นางสาว รสรินทร ์ โยธาพล 
55 นางสาว ธัญลักษณ์  วงศ์เจรญิ 
56 นางสาว เจนจิรา  บุญเย็น 
57 นางสาว กรรณิกา  สายป้อง 
58 นางสาว ศิรินภา  ราชสัก 
59 นางสาว สุกัญญา  สาระพันธ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว เกศนรินทร์  สุระพล อายุเกิน 
2 นางสาว กนกกร  ค้อชากุล อายุเกิน 
3 นาย ษศิณะ  แสงจันทร ์ อายุเกิน 
4 นางสาว ขวัญฤทัย  จอมเกาะ อายุไม่ถึงตามประกาศ 
5 นางสาว วราภรณ์  มุกดา อายุเกิน 
6 นาง อุไร  แสนโคตร อายุเกิน, สง่ใบสมัครเลยก าหนด 
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ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ และ พนักงานการเงินและบัญชี 
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบสัมภาษณ์ตามล าดับต าแหน่ง ดังน้ี 

1. ผู้จัดการ   เวลา 09.00 – 10.00 น. 
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ  เวลา 10.00 – 12.30 น. 
3. พนักงานการเงินและบัญชี เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป  
 สัมภาษณ์  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 ล าดับที่ 1 – 30  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 ล าดับที่ 31 – 59  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ ทุกต าแหน่ง  
 ห้องประชุมกลุม่งานสารสนเทศทางการแพทย์ ช้ัน 7 อาคารสนบัสนุนบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 ต าแหน่ง ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ และ พนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 19 มิถุนายน 2563                          
                      โดยเรียงล าดับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์  และบัญชีนี้มีอาย ุ1 ปี 
 ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยเรียงล าดับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์      
                       และบัญชีนี้มีอายุ 1 ปี  
          การตรวจสุขภาพ  
             ผู้มีรายช่ือผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและตรวจสขุภาพวันที่ ที่ประกาศผล (ตรวจการ
ตั้งครรภ์, X-ray ปอด, ตรวจสารเสพติด ฯ) หากไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เรียกล าดับถัดไปข้ึนแทน 
การท าสัญญาจ้าง  ต้องมผีลการตรวจสุขภาพผ่านก่อนจึงจะได้รับการท าสัญญาจ้าง 
ติดต่อสอบถาม      โทร. 087-6512628, 081-8781362 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


