๑

ประกาศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (ก) นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ตามที่ได้มีประกาศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตาแหน่งนายแพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ (ก) นักวิชาชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (พนักงานขับ
รถยนต์) นั้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
หมายเหตุ
สมรรถนะ และวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
- การประเมินความรู้ความสามารถ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
-ตาแหน่งนายแพทย์
ทักษะ และสมรรถนะ เกี่ยวกับการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
-ตาแหน่งพยาบาลวิชชาชีพ
ปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมทรายทอง ชั้น ๔
(ก)
(สอบข้อเขียน)
อาคารสยามมินทร์
-ตาแหน่งนักวิชาการเงิน
โรงพยาบาลชะอา
และบัญชี
-ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
-ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
คนไข้
(สอบสัมภาษณ์)
-ตาแหน่งพนักงานบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ

๒

สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชะอา และทาง
www.pbro.moph.go.th
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒
ให้ ผู้ ผ่ า นการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ ๑ เข้า รับ การ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็ นหน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๑. ห้ามนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด
๔.๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕. ผู้เข้าสอบทีเ่ ดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดใน
ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๘. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ
ใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙. เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจาตัวสอบเฉพาะในส่วนที่
กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๐. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑. ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

๓

คณะกรรมการ
๔.๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
๔.๑๔. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๖.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๗. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ เพื่ อเข้า รั บการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะครั้ ง ที่ ๒ ในวั น ที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โ รงพยาบาลชะอ า และทาง
http://www.pbro.moph.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศิต ชมชื่น
(นายประกาศิต ชมชื่น)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชะอา
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๔

เอกสารแนบท้ายประกาศ
/ เอกสารแนบท้าย...
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพชรบุรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่งนายแพทย์
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครสอบ

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ก)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขประจาตัวผู้สอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวชนิกา เนียมเงิน
นางสาวปวริศา บุญเรือ
นางสาวนวพร ยอดแขก
นางสาวนวรัตน์ สร้อยอุดม

นางสาวธัญา หร่ายเรียง
นางสาวสุนสิ า สุขสวัสดิ์
นางสาวลดาวรรณ์ เกิดทรัพย์

นางสาวทัศนีย์ สืบเนื่อง
นางสาวอนุสรา บุญยัง
นางสาวกิติยา ตั้งโช๊ะ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลาดับที่
๑
2
3

เลขประจาตัวผู้สอบ
ชื่อ – สกุล
0๐๑
นางสาวพิกุลทอง คาอิ่ม
002
นางสาวสิรริ ัตน์ แสงทอง
003
นางสาวอารยา จงใจรักษ์

หมายเหตุ

ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ลาดับที่
๑
2
3
4
5
6

เลขประจาตัวผู้สอบ
0๐๑
002
003
004
005
006

ชื่อ – สกุล
นางสาวกนกรดา สุดถนอม
นางสาวอภิญญา อ่อนละมัย
นางสาววีรยา จิตต์พุ่ม
นางสาวเพชรลดา แสงกระจ่าง
นางสาวกรรณิกา แก้วศรี
นางสาวปวีณ์ธิดา เอมโอษฐ

หมายเหตุ

๕

ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขประจาตัวผู้สอบ
01
02
03
04
05
06
07
08

ชื่อ – สกุล
นางสาวอนุสรา ยอดทองดี
นางวราภร ชุลีวันท์
นางสาวอัญชลี พรประสงค์
นางสาวศิรินทรา สดุดี
นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญ
นางสาวอภิญญา เสียงใหญ่
นางสาววราภรณ์ ใจดี
นางสาวปิยมาภรณ์ พวงแจะ

หมายเหตุ

ตาแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ลาดับที่
1
2
3

เลขประจาตัวผู้สอบ
ชื่อ – สกุล
01
นายจิรทีปต์ ขาทวี
02
นายสังวาล สุขสาราญ
03
นายเอกพล พ่วงพี

หมายเหตุ

