
  
 
 
 

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักโภชนาการ              
เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานเปล   

 

  ตามที่ได้มีประกาศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  วันที่  13  พฤศจิกายน  25๖๔ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ วไป  ในตำแหน่ ง                
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักโภชนาการ เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานเปล   และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒5๖๔ นั้น 
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ข)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1  

 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัวผู้สมัคร 

-การประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
(สอบข้อเขียน) 
 
 
(สอบสัมภาษณ์) 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 25๖๔ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ  ห้ อ ง ส อ บ  ตึ ก ให ม่ ชั้ น  ๔ 
โรงพยาบาลชะอำ 
 
 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑3.00 – 16.00 น. 
 

-นักวิชาการสาธารณสุข 
-นักวิชาการเงินและบัญชี 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
-นักโภชนาการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-พนักงานบัตรรายงานโรค 
-พนักงานเปล 

 
 

 
 



  
 ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  25๖๔  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลชะอำ และทาง 
www.pbro.moph.go.th   

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ครั้งที่ 2 
  ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
 
 จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ  ดังนี้  

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

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย

เคร่งครัด 
4.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
4.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา 
      30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.๖ ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ 
      อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดใน 
      ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับ 
ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก 
4.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ 
      ใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
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4.๙ เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

กำหนดให้เท่านั้น 
4.1๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.1๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.1๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
4.1๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.1๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
4.1๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.1๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ฉ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 25๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลชะอำ และทางhttp://www.pbro.moph.go.th 
 
 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
 

 
 
 

    (นายประกาศิต  ชมชื่น) 
                                                        นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ 
            ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและ 

      เลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน 25๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นางสาวบงกช  บุญลบ  

๒ ๐๐๒ นางสาวประภาพรรณ  เถื่อนไพร  

๓ ๐๐๓ นางสาวจีระฉัตร  แป้นทอง  

๔ ๐๐๔ นางสาวณัฎฐกูล  ปรางเทศ  

๕ ๐๐๕ นางสาววิสัชนา  เนียมมณี  

๖ ๐๐๖ นางภัทรวดี  รุ่งเมือง  

๗ ๐๐๗ นางสาววิลัยวรรณ เย็นเปิง  

๘ ๐๐๘ นายธัญพงศ์  จันทร์ศิริ  

๙ ๐๐๙ นางสาวศิรประภา  สังข์พรมทัด  

๑๐ ๐๑๐ นางสาวชาลินี  นาเมือง  

๑๑ ๐๑๑ นางสาวทิพวัลย์  ภาคภูมิ  

๑๒ ๐๑๒ นางสาวโชติกา  ตั้งจิตคำนวณการ  
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ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 
 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นางสาวปัญณวีร์  โสดา  

๒ ๐๐๒ นางสาวกิตติมา  พุ่มนุช  

๓ ๐๐๓ นางสาวสุปรียา  ขอมปรางค์  

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นายศุภกิตติ์  อยู่สบาย  

๒ ๐๐๒ นางสาวนันทวัน  แสงเดือน  

๓ ๐๐๓ นายปิติพงษ์  นามวิบูลย์ 
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์

ที่กำหนด 

๔ ๐๐๔ นายเสกข์  ป้องทรัพย์  

๕ ๐๐๕ นายอานนท์  ทับทิม  

๖ ๐๐๖ นายตรีภพ  เทียนฟัก  

๗ ๐๐๗ นายณธรรศ  ทวีศรี  

๘ ๐๐๘ นางสาวอัจจิมา  ศิริพัฒนาพันท์  

๙ ๐๐๙ นายสิทธิชัย  วัลสิตกรณ ์  

๑๐ ๐๑๐ นายฐาณ์ปกรณ์  หอมรื่น  
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ตำแหน่ง  นักโภชนาการ 
 

 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นางสาวหัทยา  ธันยากรณ์  

๒ ๐๐๒ นายสุธารักษ์  พลจันทร์  

๓ ๐๐๓ นางสาวภัคจิรา  โฉมทอง  

๔ ๐๐๔ นางสาวรัตติยาพร  อยู่สุข  

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นางสาวศิริกัญญา  ดีพรหม  

๒ ๐๐๒ นางสาวจันทิมา  สุขสุคนธ์  

๓ ๐๐๓ ว่าที่ ร.ต.หญิงญานิศา  ฤกษ์จรัล  

๔ ๐๐๔ นางสาวชนัญญา  ยิ้มน้อย  

๕ ๐๐๕ นางสาวจริยา  เฟ่ืองแก้ว  

๖ ๐๐๖ นางสาวธิดารัตน์  สาล ี  

๗ ๐๐๗ นางสาววิชชุลดา  จันทร์งาม  

๘ ๐๐๘ นางสาวลัดดาวัลย์  เสนแก้ว  

๙ ๐๐๙ นางสาวศุภานัน  บัวจีน  

๑๐ ๐๑๐ นางสาวอรอุษา ขวัญใจ  

๑๑ ๐๑๑ นางสาวธัญญา  สุกิตไพบูลย์  

๑๒ ๐๑๒ นางสาวชีวรัตน์  สุพล  

๑๓ ๐๑๓ นายภัทรพล  สุขสวัสดิ์  
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ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค 

 

 

 

ตำแหน่ง  พนักงานเปล 
 

 

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นายปัญญา  เอมโอษฐ์  

๒ ๐๐๒ นางสาวเสาวภา  สังข์เศรษฐี  

ลำดับที่ 
 

เลขประจำตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ 001 นายสุนันท์  วังกาบ  
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