ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ กาหนดวั นเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ เป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป สั ง กั ด โรงพยาบาลอุ ต รดิ ต ถ์
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และให้ผู้ที่ไม่มีชื่อหรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครจริง ให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสอบและการชาระเงิน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลา
ราชการ) เพื่อดาเนิ น การตรวจสอบคุณสมบัติแ ละประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1
(เพิ่มเติม) และจะประกาศการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ทราบในภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
บั ดนี้ ได้ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการให้ ผู้ ส มั ครสอบตรวจสอบตนเองว่า เป็น ผู้ มี คุณ สมบั ติต ามที่
ประกาศรับ สมัครจริ ง ต่อเจ้ าหน้ าที่แล้ ว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไปจึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) ดัง
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
และขอกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)
ตำแหน่ง

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
001 - 080

นักจัดการงานทั่วไป
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
081 - 128

วัน เวลำและสถำนที่
ในกำรประเมินฯ
วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4
เวลา ๙.00 – ๑๑.00 น.
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4
เวลา ๙.00 – ๑๑.00 น.
ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอลล์)
ชั้น 4 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
/ตาแหน่ง...

-2ตำแหน่ง

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร

วัน เวลำและสถำนที่
ในกำรประเมินฯ

นักจัดการงานทั่วไป
(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก)

001 - 023

นักวิชาการศึกษา

001 - 035

วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4
เวลา 13.30 – ๑5.30 น.
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี)

001 - 060

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

001 - 017

ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4
เวลา ๙.00 – ๑๑.00 น.
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

001 - 007 และ
วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4
009 - 025
เวลา 13.30 – ๑5.30 น.
001 - 019 , ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
022 - 032 และ สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
034 - 037

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ)
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถทางคอมพิว เตอร์
(สอบปฏิ บั ติ) จะประกาศให้ ทราบในภายหลั ง ผ่ านทางช่อ งทางบอร์ดหน้า ห้ องกลุ่ ม งานทรั พยากรบุ คคล
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และทาง www.uttaradit-hosp.go.th และเพจ facebook “กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์” และทางเว็บไซต์ http://uttaradit-hosp.go.th:81/UTTH_Job/index.php?jbid=40
ระเบียบปฏิบัติเ กี่ยวกับการประเมินความรู้ ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น สุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
/ 3. ต้อง....

-33. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ไปในวัน
ประเมิ น ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะทุ ก ครั้ ง หำกไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง กรรมกำร
หรือ เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ อำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้
เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบ
ปฏิบัติ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมิน ก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
โดยเคร่งครัด
4.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดสอบเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดใน
ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙ เขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการ
๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้ เว้ น แต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุด
ทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้อง
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.15 ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ
4.๑6 ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการประเมิ น สมรรถนะนี้ หรือ ผู ้ใ ดทุจ ริต หรือ
พยายามทุจ ริต อาจไม่ไ ด้รับ อนุญ าตให้เ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.๑7 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
/ผู้เข้ารับ...

บัญชีรำยชื่อผู้มสี ิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไป กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป
ลำดับที่ เลขประจำตัวตัวผู้สมัครสอบ
128
1
นางสาวมิลิน

ชื่อ-นำมสกุล
มุจรินทร์

ตำแหน่งผู้ชว่ ยพยำบำล กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอำยุรกรรม
ลำดับที่ เลขประจำตัวตัวผู้สมัครสอบ
1
004
2
010
3
013
4
014
5
015
6
016
7
017
8
018
9
019
10
021
11
022
12
023
13
024

นางสาวกาญจนา
นางสาวธันยาภรณ์
นางสาววันทนีย์
นางสาววิมลมาศ
นางสาวปวีณา
นางสาวกมลชนก
นางสาวภักดิ์กมล
นางสาวทิพวรรณ
นางวิภา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวสุชาดา
นางสาวกัญญาพัชร
นางสาวอมรรัตน์

ชื่อ-นำมสกุล
เสือเกิด
ผาเจริญ
แย้มชื่น
จิตรสวัสดิ์
นุ่มนวล
โฉมจันทร์
สีตาวัน
มากมี
เพ็ชรหงษ์
ยะวงศ์
สุขคอน
จันทร์อิ่ม
หลวงฤทธิ์

