คูฉบับ
ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ของพนักงานราชการทั่วไป
…………………………
ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนง นัก วิชาการเงินและบัญ ชี ในระหวางวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น
จังหวัดระนอง จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑. นางสาวอรุณวรรณ เดชประมวลพล
๒. นางสาวฐิตารีย
แกวไทรกล่ํา
๓. นางสาวอภิชญา
อภิเดชวรภัทร
๔. นางสาวนภาพร
ตุนาสุข
๕. นางสาวจิดาภา
ศิริรัตน
๖. นางสาวจุฑารัตน
บัวชุม
๗. นางสาวชอผกา
ภุมรินทร
๘. นางสาววชิราพร
กมลานนท
๙. นางสาวสรวีย
มูสิกะ
๑๐. นางสาวสุนันทา รักชู
๑๑. นางสาวธัญลักษณ อาษาสุจริต
๑๒. นางสาวพรรณนิภา เต็นฉอย
๑๓. นางสาวนงนภัส บุญเฉลียว
๑๔. นางพิไลพร
นิลวัต
๑๕. นางสาวอุมารินทร มนทิพย
๑๖. นางสาวกุณฑลี
เถื่อนเหมือน
๑๗. นางสาวจุฑามาศ บุณยแตง
๑๘. นายจารุพล
กอหงษ
๑๙. นางสาวจุรีรัตน
เข็มนาค
๒๐. นายวรายุทธ
จั่นสกุล
๒๑. นางสาวเพียงใจ จันทรสมุทร
๒ / ๒๒. นางสาว...

-๒๒๒. นางสาวนงลักษณ
๒๓. นางสาวอรอุมา
๒๔. นางสาวสุภาพร
๒๕. นางสาวพัชรา
๒๖. นางสาวกนกวรรณ
๒๗. นางสาวณัฎฐธิดา
๒๘. นางสาวกรกฎ
๒๙. นายอาทิตย
๓๐. นายพีรพงษ
๓๑. นางพัทธธีรา
๓๒. นางสาวพัฑฒิดา

ใจกวาง
มิสุด
ตันธกิจ
ณ ระนอง
สวางศรี
เฉลิมพล
ธันวธนะ
เที่ยงนา
มณีใหญ
ขอสกุล
จามเจริญ

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ใหผูมีสิทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ประเมิ น ความรู ค วามสามารถ สอบขอเขียน
เฉพาะตําแหนง

วัน เวลาประเมินสรรถนะ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานที่
หองประชุมอินทนิล
โรงพยาบาลระนอง

ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ หรือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ปายประชาสัม พันธ กลุม งานทรัพยากร
บุคคล โรงพยาบาลระนอง
ง) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ใหผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ประเมิ นสมรรถนะด านคุณลักษณะ สอบสัมภาษณ
สวนบุคคล

วันที่สอบ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานที่
หองประชุมวัชระคุปต
ชั้น ๒ โรงพยาบาลระนอง

๓ / จ) ระเบียบ...

-๓จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติ
ตนเปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบ ตัวอยางงานและ
สอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐
นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูเขาสอบการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน
เวลาที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
๔.๗ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งและสอบหองที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙ เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
๔.๑๐ ถ า สอบเสร็ จ ก อ นเวลาและส ง คํ า ตอบนั้ น แล ว ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔ / ๔.๑๔ ผูใดไม...

-๔๔.๑๔ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๕ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และไมมี
สิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) จั งหวั ดระนอง จะประกาศรายชื่ อและขึ้ นบั ญชี รายชื่ อ ผู ผ านการเลื อกสรร ในวั นที่
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ปายประชาสัมพันธ กลุมงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ ธงชัย กีรติหัตถยากร
(นายธงชัย กีรติหัตถยากร)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดระนอง

