
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล
และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จะประกาศ 
รายข่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ น้ัน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอประกาศรายขื่อผู้ม ีส ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ดังต่อไปนี้

ก) รายขื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ
๐๑ นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญทอง
๐๒ นางสาวฐิริภรณ์ สุทธินนท์
๐๓ นายศรัณย์ สลิลปราโมทย์
๐๔ นายธีร์ธวัฃ รวมเงาะ

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นายสุริวัฒน์ มนัส
๐๒ นางกัญญารัตน์ เผือกงาม
๐๓ นางสาวศรีทนา เกตศิริ
๐๔ นางสาวสุซัญญา ทองแจ้ง

—

๐๕ นางสาวศศิธร ปลอดดำ
๐๖ นางสาวเกษรา สีสมบา
๐๗ นางสาวสุไฮนี เจ๊ะเล๊า
๐๘ นางสาววันวิสาฃ์ พุ่มขาว
๐๙ นางสาวกมลรัตน์ ต่อหล๊ะ

/ตำแหน่ง...
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ตำแหน่งพนักงานเปล
เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นายธวัช'ชัย วงศ์พลธรา
0๒ นายวินัย นาผุด
๐๓ นายธรรมสิทธี้ สินฝาด

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นายอัษฎาวุธ พุฒนวน
๐๒ นายสายัณห์ มีสุฃ
ข) กำหนดวัน เว ล า และสถานที,ใน การป ระเม ิน ค วาม ร ู้ค วาม ลาม ารถ  ทักษะ และ 

สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน 

เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล 

และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่ วิขาที่สอบ
สมรรถนะ ในการประเมินฯ

และวิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียน วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ ความรู้ความสามารถทั่วไป

ณ ห้องประชุมช่อม่วง และความรู้เฉพาะตำแหน่ง
โรงพยาบาลกันตัง (๑๐๐ คะแนน)
เวลา 0๙.๓ 0 — ๑๑.0๐  น.

ค) ประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำน ักงานสาธารณ ส ุขจ ังหว ัดตร ัง จะป ระก าศ รายซ ื่อ ผ ู้ผ ่าน ก ารป ระเม ิน ความ ร ู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒(ราว๓ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันตัง และทางเว็บไซต์ 
www.kantang-hospitaLnet

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คร้ังท่ี ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ เข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

/ความรู้ความสามารถ

http://www.kantang-hospitaLnet
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ วิซาที่สอบ

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิ 

ภาวะทางอารมณ์
- ทัศนคติ และแรงจงใจ

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประซุมซ่อม่วง 
โรงพยาบาลกันตัง

- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เซาว์ 
บีญญา ฯลฯ

- การสื่อสารโดยการพูดจา ฯลฯ 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
การประเมินครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์

ดิานคุณลักษณะบุคคล 
(๑๐๐ คะแนน)

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม 

รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน 
เบีนสุภาพ'ซน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรที่ทางราซการออกให้ไป 
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข ้าร ับการประเม ินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ 
ข้อเซียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกซนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓0 นาที แต่จะเข้าห้อง 

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อพิง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
๔.๔ ผู้เข้าสอบที'เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 

เป็นเวลา ๓0 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ภายใบเวลา ๔๔ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น 

แต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลซองกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

/ ๔.๓! ผู้เข้ารับ...



๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาท่ี 
กำหนดในตารางสลบ ผู้สอบท่ีเข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม'มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งท่ีสมัครอีก

๔.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดน่ังสอบผิดท่ีในการ 
สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะน้ัน

๔.๙ เขียนขื่อ - นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบ 
เฉพาะในส่วนท่ีกำหนดให้เท่าน้ัน

๔.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ 
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้อง 
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น

๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า 
สอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๔.๑๔ ผู้ใดไม,ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข ้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ 
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธึ๋ และไม่มีสิทธิ- 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ฉ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อและขึ้นทะเบียนรายซื่อผู้ผ ่านการ 
เลือกสรร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๖๓ ณ บอร์ดประขาสัมพันธ์ โรงพยาบาลก ันต ัง และทาง เว็บไซต์ 
พพพ.!<antanghospital.net

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(บายบรรเจิด สุขฟ้พัฒปาบนที)
นายนพทธ์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ปฎบ้ติราชการนทน 

ปลัดทระทรวงสาธารณสุข


