
 

สําเนาคูฉบับ 

 

ประกาศโรงพยาบาลพนม 

เรื่อง  รายชือ่ผูมสีทิธ์ิเขารับการประเมนิสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา 

  สถานที่ในการประเมนิสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมนิสมรรถนะ 

พนักงานจางเหมาและจางรายวัน 

----------------------- 

  ตามทีโ่รงพยาบาลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อ

การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางเหมา ตําแหนงนักโภชนาการ จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนง     

แพทยแผนไทย จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย จํานวน ๑ อัตรา และประเภทพนักงาน

จางรายวัน ตําแหนงพนักงานอํานวยความสะดวก จํานวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครในระหวางวันที่  ๙ – 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามประกาศโรงพยาบาลพนม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ

เลอืกสรรเปนพนักงานจางเหมา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นัน้ 

  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางเหมาและรายวันได

เสร็จสิ้นแลว โรงพยาบาลพนมจึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา 

สถานที่ ในการประเมนิสมรรถนะ และระเบียบเก่ียวกับการประเมนิสมรรถนะ ดังนี้ 

  ๑. รายชื่อผูมสีทิธเขารับการประเมนิสมรรถนะ 

       ๑.๑ ประเภทพนักงานจางเหมา ตาํแหนง นกัโภชนาการ 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

001 นางสาวฉันทพร จริันตนพศิุทธิ์  

002 นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม  

003 นางสาวณัฐธิตา ตรชุีม  

004 นางสาวชนกนันท นาทุงมล  

005 นางสาวเสาวลักษณ โทคง  

006 นางสาวธัญลักษณ รอดสาย  

007 นางสาวณิชชา บุญสนอง  
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 1.2 ประเภทพนักงานจางเหมา ตาํแหนง แพทยแผนไทย 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายเดชทัต รัตนวไิลย  

002 นางสาวชุติมณฑน ลิ้มวงศ  

003 นางสาวพรวภิา ช้ันวเิชยีร  

004 นางสาวอัจฉราภรณ ชูดวง  

005 นายภัฏฐธกฤษฎ เทยีมแกว  

006 นางสาวกวนินาฏ พรหมสุวรรณ  

007 นายทวศีักดิ์ อารีกุล  

008 นางสาวลลิตา เทพชะนะ  

   1.๓ ประเภทพนักงานจางเหมา ตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

001 นางนัยนา ฤทธิรตุม  

   1.๔ ประเภทพนักงานจางรายวนั ตาํแหนง พนักงานอํานวยความสะดวก 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายวันชัย ศรรีักษา  

 

  อน่ึงการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

ประเมินสมรรถนะขางตนไดตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงครบถวนตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี

กําหนดไว แมจะเปนผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง หรือไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานจางจาก

โรงพยาบาลพนมแลวก็ตามจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ โดยจะไมดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

กรณีที่ถึงลําดับที่จะแตงตั้ง หรือพิจารณาใหออกจากการปฏิบัติราชการในกรณีที่ไดรับการแตงตั้งเปน

พนักงานจางไปแลว 
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   ๒. กาํหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมนิสมรรถนะ 

                          ใหผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) ตามวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมนิสมรรถนะ ดังน้ี 

๑. ตําแหนง นักโภชนาการ 

     วัน เดอืน ป เวลา การประเมนิสมรรถนะ สถานที่ 

8 ตุลาคม 2562 ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก)  

- ภาคความรูความสามารถหรอื

ทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

-ตองเปนผูผานเกณฑการสอบ

(ภาค ก) และ (ภาค ข) 60% จงึจะ

มสิีทธิ์สอบ (ภาค ค) 

หองประชุมใหญ 

โรงพยาบาลพนม 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) 

หองประชุมชัน้๒ 

โรงพยาบาลพนม 

 

2. ตําแหนง แพทยแผนไทย 

     วัน เดอืน ป เวลา การประเมนิสมรรถนะ สถานที่ 

8 ตุลาคม 2562 ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก)  

- ภาคความรูความสามารถหรอื

ทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

-ตองเปนผูผานเกณฑการสอบ

(ภาค ก) และ (ภาค ข) 60% จงึจะ

มสิีทธิ์สอบ (ภาค ค) 

หองประชุมใหญ 

โรงพยาบาลพนม 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) 

หองประชุมชัน้๒ 

โรงพยาบาลพนม 
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3.ตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 

     วัน เดอืน ป เวลา การประเมนิสมรรถนะ สถานที่ 

8 ตุลาคม 2562 ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก)  

- ภาคความรูความสามารถหรอื

ทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

-ตองเปนผูผานเกณฑการสอบ

(ภาค ก) และ (ภาค ข) 60% จงึจะ

มสิีทธิ์สอบ (ภาค ค) 

หองประชุมใหญ 

โรงพยาบาลพนม 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) 

หองประชุมชัน้๒ 

โรงพยาบาลพนม 

 

4.ตําแหนง พนักงานอํานวยความสะดวก 

     วัน เดอืน ป เวลา การประเมนิสมรรถนะ สถานที่ 

8 ตุลาคม 2562 ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) 

หองประชุมชัน้๒ 

โรงพยาบาลพนม 

๓. ระเบยีบปฏิบัตเิกี่ยวกับการประเมนิสมรรถนะ 

       ใหผูมสีทิธิ์เขารบัการประเมนิสมรรถนะเปนพนักงานจางตองปฏบิัติตามระเบยีบ 

วธิกีารเลอืกสรรอยางเครงครดั ดังนี้ 

       ๓.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมี

ปกกระโปรง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา

หุมสน 

       ๓.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะ 

       ๓.๓ ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง

ราชการออกให ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ งเพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึง 

คณะกรรมการหรอืเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพจิารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน

สมรรถนะก็ได 
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       ๓.๔ ตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการประเมินสมรรถนะ ไดแก ปากกาน้ําเงิน หรือ

ปากกาดํา หรอืน้ํายาลบคําผดิเปนตน 

       ๓.๕ ใหไปถึง สถานที่ประเมินสมรรถนะ(สอบ) กอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอย

กวา 30 นาท ีแตจะเขาสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตคณะกรรมการหรอืเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว 

       ๓.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะไปถึงหองสอบ หลังจากเวลาที่เริ่มสอบในตาราง

สอบแลว 30 นาท ีจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ 

       ๓.๗ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอเิล็กทรอนกิสทุกชนิดเขาในหองสอบ 

       ๓.๘ ตองเชื่อฟงและปฏิบั ติตามคําสั่ง และคําแนะนําของคณะกรรมการหรือ

เจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 

       ๓.๙ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะตองผูนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่

กําหนดไว ผูใดนั่งสอบผิดที่หรอืผิดหองสอบในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะ

นัน้ 

       ๓.๑๐ หามมิใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะออกจากหองสอบกอน ๓๐ นาท ี

นับตั้งแตเวลาเริ่มสอบในตารางสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ

เจาหนาที่ควบคุมการสอบ 

       ๓.๑๑ หามนําตํารา หนังสือ หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือส่ือสาร และเครื่องคํานวณ

ทุกชนดิเขาไปในหองสอบ  

       ๓.๑๒ เมื่ออยูในหองสอบตองไมพูด หรือตดิตอกับผูเขารับการประเมินสมรรถนะอื่น 

หรือบุคคลภายนอก และจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี

ควบคุมการสอบเทานัน้    

       ๓.๑๓ ใหเขยีนชื่อ - นามสกุล ตําแหนงที่สมัคร และเลขที่ประจําตัวผูสมัครเฉพาะใน

ที่ที่กําหนดใหเทานัน้ 

       ๓.๑๔ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว จะตองไดรับอนุญาต

คณะกรรมการหรอืเจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

       ๓.๑๕ แบบทดสอบ ที่ใชในการประเมินสมรรถนะจะนําออกจากหองสอบไมได เวน

แตคณะกรรมการหรอืเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานัน้        

       ๓.๑๖ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรอืเจาหนาที่ควบคุมการสอบ สั่งใหหยุดทํา

จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบได

อนุญาตแลว 
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