ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
จังหวัดสุพรรณบุ รี จึ งขอประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑) วิชาความรู้ทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นางพิมพ์ ชั้น ๙
อาคารอานวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ อาคารอานวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
และทาง www.yrh.moph.go.th/
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๒/ให้ผู้ผ่าน...

-๒–
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
- สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๘/๑ อาคารอานวยการ

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปใน
วันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น

๓ /๔.๘ เขียนชื่อ...

-๓๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออก
จากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยามยามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ บอร์ ด ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ ชั้ น ๘ อาคารอ านวยการ โรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
๑
นางสาวนฤมล
นักฆ้อง
๒
นางสาวน้องนุช
ศรีสุข
๓
นางสาวธัญญาภรณ์
อดทน
๔
นางสาวจิตรลดา
รักชาติ
๕
นายรวิพล
ดอกมะสังข์
๖
นางสาวกฤติยาณี
ทองสุข
๗
นางสาวอนัญญา
เปลื้องทุกข์
๘
นางสาวทัศนีย์
คูณพงษ์
๙
นางสาววาสนา
สังวาส
๑๐
นางสาวสศินพัตน์
คงธารา
๑๑
นางสาวนฤมล
กุลเถื่อน
๑๒
นางสาวพิมพร
พูลคล้ายวงษ์
๑๓
นางอรชรา
เสือรอด
๑๔
นายณัฐพล
คาซ้าย
๑๕
นางมนชยา
คาเกลี้ยง
๑๖
นางสาววริษฐา
เป้ามีพันธ์
๑๗
นางสาวทิพยาภรณ์
เผ่าพันธุภ์ ู
๑๘
นางสาวรุ่งรัตน์
หวังธารา
๑๙
นางสาวศุภิสรา
เอี่ยมประเสริฐ
๒๐
นางสาววันวิสา
อิ่มทอง
๒๑
นางสาวดวงกมล
แก้วปาน

