ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเภสัชกร
------------------------------------ตามทีไ่ ด้มีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกรและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖5 นั้น
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้
๑. ตำแหน่งเภสัชกร
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
วัน เวลาและสถานที่
อุปกรณ์ที่ใช้
เลขประจำตัว
และวิธีการประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
ในการสอบ
ผู้สมัคร
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (ปรนัย/อัตนัย)
วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖5
- ปากกา
๑. วิชาความรู้ทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑-8
หมึกสีน้ำเงิน
๒. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
- น้ำยา
ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น ๙
ลบคำผิด
อาคารอำนวยการ
ค) ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายให้ สุ ภ าพเรีย บร้ อยตามประเพณี นิยม กล่ าวคือ สุ ภ าพสตรีส วมเสื้ อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้า หุ้ มส้ น สุ ภ าพบุ รุ ษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้ ม ส้ น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
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๔.๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๔.๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา
ที่กำหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิ ทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗. ผู ้เข้าสอบจะต้อ งนั ่งสอบตามที ่ นั ่งสอบและห้อ งสอบที ่ก ำหนดให้ผู ้ใดนั่ง สอบผิด ที ่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
๔.๘. เขีย นชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่ส อบ ตำแหน่งที่ส มัครสอบและเลขประจำตัว สอบ
เฉพาะในที่ ที่กำหนดให้เท่านั้น
๔.๙. เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออก
จากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐. ถ้าสอบเสร็จ ก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญ าตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุ จ ริ ต อาจไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า รับ การประเมิ น สมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนิ น การสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖5
ณ บอร์ ด กลุ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5

-๑เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งเภสัชกร
เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

๑

นายธนัช เรืองเดช

๒

นางสาวณัฐสุดา ทองคำเภา

๓

นายศุภกรณ์ อึ้งศรีวงษ์

๔

นางสาวพิชญ์สินี หิรัญอุทก

๕

นางสาวณัฐณิชา พลสุจริต

๖

นางสาวภลดา พูลสำราญ

๗

นางวาทิณี คนกรองดี

๘

นางสาวพัชรพร สุลีสถิร

หมายเหตุ

