
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เร่ือง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนตํ

ตาม ท ี่ได ้ม ีป ระกาศ  ส ำน ัก งาน ส าธารณ ส ุขจ ังห ว ัด ตร ัง  ลงวันท ี่ ๔ ม ีน าคม ๒๕:๖๔ 
เรื่อง ร ับสม ัครบ ุคคลเพ ื่อสรรหาและเล ือกสรรเป ็นพน ักงานกระทรวงสาธารณ ส ุขท ั่วไป ในตำแหน่ง 
นักวิซาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และจะประกาศรายซื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ น้ัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จ ึงขอประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายซื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเม ินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑
ให้ผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความร ู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา 

และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ (วิชาที่สอบ)

การประเมินครั้งที่ ๑ 
โดยการสอบข้อเขียน

วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ บ. -  ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ข้ัน ๒ 
โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
๑๐๐ คะแนน

/  ค) ประกาศรายซื่อ...



ค) ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
หรือผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีส ิทธิเข ้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา และทางเว็บไซต์ vvww.hadsum ranhos.go.th

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คร้ังท่ี ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ ตามวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะและวิธการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ วิซาที่สอบ

การประเมินครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประขุม ข้ัน ๒ 
โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ด้านคุณลักษณะบุคคล 
๑๐๐ คะแนน

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัคร 
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น 
สุภาพซน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรที่ทางราซการออกให้ไปในวัน 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มิบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการ 
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่ 

อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ไต้

/ ๔.การเข้ารับการ...



- ๓-
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 

ดังนี้
๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกฃนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ 

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
๔.๓ ต้องเชื่อฟ้ง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 

โดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเปีนเวลา 

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไมได้ เว้นแต่จะได้รับ 

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งท่ีสมัคร และตามวับ เวลาท่ีกำหนดใน 

ตารางสอบ ผู้สอบท่ีเข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งท่ีสมัครอีก 
๔.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังสอบและห้องสอบท่ีกำหนดให้ ผู้ใดน่ังสอบผิดท่ีในการสอบสมรรถนะ 

ใด จะไมได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะน้ัน
๔.๙ เขียนช่ือ - นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตำแหน่งท่ีสมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนท่ี 

กำหนดให้เท่าน้ัน
๔.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก 

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ 
สอบ

๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต 
จากคณะกรรมการ

๔.๑๒ แบบทดสอบ ก ระด าษ คำต อบ ท ี่ใข ้ใน การส อบ จะน ำออ กจากห ้องส อบ ไม ่ได ้ เว ้นแต ่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 

๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด 
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต 
แล้ว

๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไมได้เข้าสอบ และต้อง 
ไม่กระทำการใดๆ อันเปีนการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม 
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ 
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

/ ๔.๑๖ ผู้ใดไม่มา...



๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธี้ และไม่มีลิทธิ้เข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ฉ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อและขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ ่าน  
การเล ือกสรร ในวันท ี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพ ยาบาลห าดสำราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และทางเว็บไซต์ www.hadsumranhos.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี. เมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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นายแพหธ์เซ่ืยวขาญ(v'Hนเวชกรราเมินงวัน' วั''ไ'ชาราขการแทน 
นายนพ,ตธ์สาธารณสุขจังทวัKดร์ง ปแมติ่ราซการนทน 

ปลัดกระทรวงลารารณสุข

http://www.hadsumranhos.go.th


เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันท่ี bly มีนาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๐๑ นางสาวธีรนันท์ สินตระกุล
๐๐๒ นางสาวสุชาดา จำนงค์
๐๐๓ นางสาวพรพิมล จิโสะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๐๑ นางสาวอาตีกะฮ์ เอ็มบุตร
๐๐๒ นางสาวมณฑิตา หาดสุด
๐๐๓ นางสาวซนนิการต์ รองเดช

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๐๑ นายดำรงค์ ปราบเสร็จ
๐๐๒ นายภัทรพงษ์ เพ็ซรสงคราม


