
  

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

  ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ลงวันที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๖3 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  จ านวน 1  อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 3  กันยายน ๒๕๖3  นั้น 
 

  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุ โลก  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  จ านวน  ๔๓  ราย 

     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1  

 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา สถานที่ 

 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
- ประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ประเมินความรู้ความสามารถ 
  เฉพาะต าแหน่ง 

 
 
วันที่ 9  กันยายน  ๒๕๖3 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

เลขประจ าตัวสอบ 01 – 025  
- ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  
  อาคารหอประชุม  
  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

  เลขประจ าตัวสอบ 026– 043  
- ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒  
  อาคารอ านวยการ 
  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
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๓. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

 ๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย

เคร่งครัด 
4.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว เป็นเวลา    

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.๖ ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน   

ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
4.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ

ใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.๙ เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

ก าหนดให้เท่านั้น 
4.1๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.1๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ        
                   / 4.12 แบบทดสอบ... 
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4.1๒ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 
4.1๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.1๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
4.1๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.1๖ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ๕. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่  ๑ ในวันที่  ๑4 กันยายน ๒๕๖3  ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุ โลก หรือดูรายละเอียดได้ที่  Web site : www.pph.go.th หัวข้อข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

 
 

(นายภาณุ   คูวุฒยากร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ลงวันที ่3  กันยายน  ๒๕๖3 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

 

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

01 นางสาวชุติมา พรมพา  
02 นางสาวสุพรรษา อินพิทักษ์  
03 นางสาวอารียา คณารักษ์  
๐๔ นางสาวสุพพัตรา สระทองทา  
05 นายตรง นรินทรางกูร ณ อยุธยา  
06 นางสาวธัญญธร ผดุงพล  
07 นายชินวัฒน ์ สุขศรี  
08 นายจีรศักดิ์ ปิ่นทอง  
09 นางสาวศิรัญยา แพทย์ขิม  

010 นางสาวภัทรทิยา ศรีธรรม  
011 นายสุรวิจักขณ์ ภัทรสิริวราพงศ์  
012 นางสาวเวณุวรรณ ทิมป่าติ้ว  
013 นางสาวสุดารัตน์ เสงี่ยมพันธ์  
014 นางสาวปัญญาพร สิงห์ขร  
015 นางสาวฐิติมา กัลยาณกรสกุล  
016 นางสาวฌิชชาดา รอดทิม  
017 นางสาวฐณิชฌา จิตตปารมี  
018 นายธีรยุทธ นาคเอม  
019 นางสาวพรพรรณ มีเจริญ  
020 นางสาวปติชา อ้นเยี่ย  
021 นางสาววรวรรณ วัฒนสุวรรณ  
022 นางสาวสุพัตรา ยอดเถ่ือน  
023 นางสาวกรรณิกา กงกวย  
024 นางสาวนัยน์ภัค อ่ิมสาย  
025 นางสาวกัญญาพัชร สินค้างาม  
026 นางสาวเอเชีย พัฒน์ศรีทอง  
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ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
 

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

027 นางสาวปรัชญามาศ ไชยโย  
028 นางสาวธิมาภรณ์ ใบกุ  
029 นางสาวตวิษา ศรีกุม  
030 นางสาววิมลวรรณ มั่นเพ็ง  
031 นายชนพล สุระ  
032 นางสาวกรรณิการ์ วังคีร ี  
033 นางสาวพิมพกานต์ จันทร์มี  
034 นายธรม จันทร์ทอง  
035 นางสาวกมลวรรณ โกธรรม  
036 นางสาวอรวรรณ ชัยบัง  
037 นางสาวนิราภร จันทร์อินทร์  
038 นางสาววรางคณา แข็งแรง  
039 นางปภาดา พลอยอ่ิม  
040 นางสาวชุติกาญจน์ ปัทมานนท์สิริ  
041 นางสาววนิชยา ยอดรักษ์  
042 นางสาวสราภัททรา หุ่นทอง  
043 นายเกียรติคุณ เผือกพ่วง  

 
 
 
 

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


