ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบในการประเมินสมรรถนะ
.
ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.๒๕61 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นั้น
กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๐๐๑

นางสาวธฤษวรรณ จิววัฒนารักษ์

๐๐๒

นางสาวจิตติมา

๐๐๓

ว่าที่ร.ต.หญิงจุรีรัตน์ อิ่มจิตร

๐๐๔

นายธนะพงศ์

๐๐๕

นางสาวนัสสกุล

ตรงตันเผ่า

๐๐๖

นางสาววิรมณ

ประทุมเทศ

๐๐๗

นางสาวกชกร

เปลี่ยนสมัย

๐๐๘

นางสาวปาริฉัตร นามโพธิ์

009

นางสาวชนัฏดา

บุณยประสิทธิ์

๐10

นายวุฒิภัทร

ผ่องบุรุษ

011

นางสาวเบญจวรรณ อิ่มธีระนนท์

หมายเหตุ

แสนแก้ว
มีหิรญ
ั
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ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๐12

นางอรอุมา

เกณทวี

๐13

นางสาวอนุสรา

หล้าเพชร

๐14

นางสาวชุลีกร

พิมพ์ประสานต์

๐15

นางสาวรัตนา

แสงรัก

๐16

นางรุ่งรัศมี

ทองจําปา

๐17

นางสาวกิตติกาญจน์ สร้อยวัน

๐18

นางสาวจันทิมา สมัครการ

020

นางสาวไพลิน

๐21

นางสาวณัฏฐ์ภวิศา ศิริวรรณางกูล

022

นางสาวสุไพวิภา มณีวงษ์

หมายเหตุ

เพ็ชรตรา

หมายเหตุ
ผู้มีเครื่องหมาย * หลังชื่อสกุล หมายถึง ผู้ที่ให้เข้าสอบ โดยมีเงื่อนไขว่า จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็น
พนักงานราชการ ต่อเมื่อ กพ. ได้รับรองให้วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในการสอบครั้งนี้แล้ว

๒ / ข. กําหนด…
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ข .กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
การสอบและวิธีการสอบ

วันเวลา และสถานที่ในการสอบ

1.ประเมินความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วันที่ 25 กันยายน ๒๕61
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระวิสทุ ธาธิบดี ชั้น 6
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

๓. ประเมินสมรรถนะของบุคคล
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

เลขประจําตัวสอบ
ของผู้สมัคร
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เลขที่ ๐๐๑ – ๐18,020-022

วันที่ 26 กันยายน ๒๕61
บอร์ดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตึกอาคารรังสีรักษา ชั้น 4
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ 27 กันยายน ๒๕61
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสิทธิกร บุญฉิม ชั้น 5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

3/ค.ระเบียบ…

-4 ค. ระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเมินสมรรถนะให้ผสู้ มัครปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ดังนี้
๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ/กระโปรงและ สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ/กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานทีใ่ นการสอบ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทางข้าราชการออกให้ไป
ในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบตั รใดบัตรหนึ่งในการสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้
๔. การเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การทดสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์
ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอีเลกทรอนิกส์ทกุ ชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตําแหน่งที่สมัคร
๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
๔.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ ทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการสอบต่อ และคณะกรรมการควบคุมการสอบจะพิจารณาลงความเห็นตัดสิทธิ์ในการสอบ
ในครั้งนี้
6. ผูใ้ ดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มสี ิทธิ์เข้ารับ การสอบ
ครั้งนี้

5/กรมการแพทย์...

