ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เรือ่ ง รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตามที่ได้มปี ระกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตาแหน่ง พนักงานบริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 นั้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจาตัวสอบ
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ชือ่ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวจันจิรา เลิศแก้ว
นางสาววันวิสา จันทาทร
นางสาวสุภาพร วงษ์จันทร์
นายศุภชัย ศรีมะเรือง
นางสาวจันทิวา เหลาคา
นางสาวสุกัญญา สิ้นโครก
นางสาวศิริรัตน์ จาปางาม
นางสาวนิตยา ทองเฟื่อง
นางสาวณพนุช สง่าศรี
นางสาวณัฐยาน์ ศรีหาวงษ์
นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
นางอภิชญา ประทุมชาติ
นางสาวสุอาพร วงค์ละคร
นางสาวเยาวรัตน์ แสงทวี

ข) กำหนดวัน...
2
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ให้ผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข (สอบข้อเขียน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 23 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น – 11.00 น
ณ ห้องประทรายทอง โรงพยาบาล
ทรายมูล

เลขประจาตัว
ผูส้ มัคร
01 - 14

ค) ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผูม้ สี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน
2563 ณ โรงพยาบาลทรายมูล และทางเว็บไซต์ www.yasopho.in.th
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ดังนี้
จ) ระเบียบ...
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลาและสถานที่
และวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่ง วันที่ 23 กันยายน 2563
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ
เวลา 13.00 น – 16.00 น
ทางอารมณ์
ณ ห้องประชุมทรายทอง
-ทัศนคติ และแรงจูงใจ
โรงพยาบาลทรายมูล
-ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
-การสื่อสารโดยการพูด
ฯลฯ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
3

เลขประจาตัวผูส้ มัคร

จ) ระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผสู้ มัครปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวม
เสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องน าบัตรประจาตัวผู้ สมั คร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัต รที่ทางราชการออกให้ไปในวัน ประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
โดยเคร่งครัด
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวล
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัคร
อีก
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนัง่ สอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนัง่ สอบผิดที่ในการสอบสมรรถใดจะไม่ได้รับ
คะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจาตัวสอบเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้
เท่านั้น
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้อง
สอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
4.13 แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
4.14 เมื่อหมดเวลา...
4
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุด ทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือ ผู้ใดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต อาจ
ไม่ได้รับอนุญ าตให้เ ข้า รับการประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้
4.17 ผู้ใดไม่ ม าภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้
ฉ) สานักงานสาธรณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชือ่ และขึน้ บัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร ในวันที่
กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลทรายมูล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และทางเว็บไซต์
www.yasopho.in.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

คู่ฉบับ
ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เรือ่ ง รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตามที่ได้มปี ระกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตาแหน่ง พนักงานบริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 นั้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ – สกุล

หมายเหตุ
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นางสาวจันจิรา เลิศแก้ว
นางสาววันวิสา จันทาทร
นางสาวสุภาพร วงษ์จันทร์
นายศุภชัย ศรีมะเรือง
นางสาวจันทิวา เหลาคา
นางสาวสุกัญญา สิ้นโครก
นางสาวศิริรัตน์ จาปางาม
นางสาวนิตยา ทองเฟื่อง
นางสาวณพนุช สง่าศรี
นางสาวณัฐยาน์ ศรีหาวงษ์
นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
นางอภิชญา ประทุมชาติ
นางสาวสุอาพร วงค์ละคร
นางสาวเยาวรัตน์ แสงทวี

ข) กำหนดวัน...
2
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ให้ผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข (สอบข้อเขียน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 23 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น – 11.00 น
ณ ห้องประทรายทอง โรงพยาบาล
ทรายมูล

เลขประจาตัวผูส้ มัคร

เลขประจาตัว
ผูส้ มัคร
01 - 14

ค) ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผูม้ สี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน
2563 ณ โรงพยาบาลทรายมูล และทางเว็บไซต์ www.yasopho.in.th

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่ง วันที่ 23 กันยายน 2563
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ
เวลา 13.00 น – 16.00 น
ทางอารมณ์
ณ ห้องประชุมทรายทอง
-ทัศนคติ และแรงจูงใจ
โรงพยาบาลทรายมูล
-ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
-การสื่อสารโดยการพูด
ฯลฯ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ดังนี้
จ) ระเบียบ...
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จ) ระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผสู้ มัครปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
5. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวม
เสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
6. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
7. ต้องน าบัตรประจาตัวผู้ สมั คร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัต รที่ทางราชการออกให้ไปในวัน ประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะก็ได้
8. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
โดยเคร่งครัด
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวล
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัคร
อีก
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนัง่ สอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนัง่ สอบผิดที่ในการสอบสมรรถใดจะไม่ได้รับ
คะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจาตัวสอบเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้
เท่านั้น

4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้อง
สอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
4.13 แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
4.14 เมื่อหมดเวลา...
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4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุด ทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือ ผู้ใดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต อาจ
ไม่ได้รับอนุญ าตให้เ ข้า รับการประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้
4.17 ผู้ใดไม่ ม าภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้
ฉ) สานักงานสาธรณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชือ่ และขึน้ บัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร ในวันที่
กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลทรายมูล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และทางเว็บไซต์
www.yasopho.in.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตรวจ.............................
ร่าง................................
พิมพ์.............................
ทาน..............................

