
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่   

ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

------------------------------------- 
  ตามท่ีได้มีประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  จ านวน  3  อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 27 
กันยายน  พ.ศ. 2562  

   บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  และสถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ          
        ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ข)   ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินสมรรถนะ    
        ก าหนดประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ตามวัน  เวลาและสถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ 
ดังนี้ 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน 
วิธีการ
ประเมิน 

เวลา  วันที่ / สถานที่ 

 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 

 
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมพ่อขุน

ผาเมือง (ชั้น 6)
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  

 

2/ ต าแหน่ง... 
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                  ค)  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที ่1 (สอบข้อเขียน)  หรือผู้มีสิทธิ     
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์)   

  จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ในวันอังคาร  ที ่ 15  ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabunhealth.go.th 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ  กระโปรงหรือ 
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และเตรียม 
อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ เช่น  ปากกา  ดินสอ และยางลบ  เป็นต้น 
   ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบที่ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ออกให้และ
บัตรประจ าประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ พร้อม
ปิดเสียงโทรศัพท์ให้เรียบร้อย 
       ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีแต่จะเข้าห้องสอบได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
       ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
     ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
  4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที  
นั้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานตัดสินใจในการอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ 
       ๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัครและตามวัน  
เวลาที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
       ๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
       ๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัว 
สอบเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
       ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
  4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที
หลังจากเริ่มสอบ 
 4.11 แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ 
 

3/4.12 เมื่อหมดเวลาฯ 
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       ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
       ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่        
 ๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
       ๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
     

ประกาศ  ณ  วันที่   9   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
  
 
 
                 (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
                           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                           ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 001 นายปณัณพลวชัร์ เพชรวารี

2 002 นางสาววราภรณ์ แก้วกุลนะ

3 003 นางสาวสิริญา ไชยชนะ

4 004 นางสาวผุสดี ทองอินทร์มา

5 005 นายฉัตรพงศ์  ทองมั่ง

6 006 นางศศิธร  คณเกณฑ์

7 007 นายพริิยะพงศ์  พจิารณ์

8 008 นางสาวฐิติกานต์  นกสง่า

9 009 นางสาวเมทกิา  ภมูิครสาน

10 010 นางสาวเจนจิรา เหล่ียมแฉ่ง

11 011 นางสาวสุจิตตรา  บญุญาวงศ์

12 012 นางสาวชลิตา  พนัธุว์จิิตร

13 013 นายยุทธนา  สุภาพ

14 014 นางครองขวญั  เกตุสุข

15 015 นายไชยวฒัน์  เคล้าสวสัด์ิ

16 016 นางสาวณัฐกมล  หมิโสภา

17 017 นางสาวสุดารัตน์  จันทขันธ์

18 018 นางสาวขนิษฐา  ชะนะมาร

19 019 นางสาวกาญจนา  อาจหาญ

20 020 นางสาวนิติวรรณ  เพช็รสุวรรณ์

21 021 นางพฒัน์นรี  เขียวอุส่าห์

22 022 นายศรัณญู  ปนันา

23 023 นายศักรินทร์  สุขสวสัด์ิ

24 024 นางสาวสุภาพร  ธนวฒันากุล

25 025 นายนิพนธ ์ มุ่งอ้อมกลาง

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ลงวันที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะในต าแหน่งตา่งๆ ดงัน้ี



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

26 026 นางสาวชลนภา  พลยศ

27 027 นางสันทนา  พรรณ์ทอง

28 028 นางสาวลลิษา  เนตรแสงศรี

29 029 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทกัษ์

30 030 นางสาวสุนิษา  วรอินทร

31 031 นางสาวเบญจมาพร  ศรีวะสุทธ์

32 032 นางสาวรัชนี  แซ่หยาง

33 033 นางสาวนุสรา  สังข์ทอง

34 034 นายนรา  จันทร์แก้ว

35 035 นายศุภชัย  คุณแก้ว

36 036 นางสาวเสาวลักษณ์  สิงหท์อง

37 037 นายมนต์ชัย  คงที่อยู่

38 038 นายวชิานนท ์ ธรรมเลิศ

39 039 นางสาวรัตดา  จุ้มกระโทก

40 040 นายสมพงษ ์ ไพรดีพะเนา

41 041 นางสาวณัฐธญิาน์  ภกัดี

42 042 นางสาวนภสัวรรณ  พฤติธนากุล

43 043 นางสาวอริสา  อึ้งภาภรณ์

44 044 นางสาวพลูทรัพย์  หมื่นสุรินทร์

45 047 นางสาวดารัตน์  วสิา

46 048 นางสาวน้้าผ้ึง  หมั่นจิตร

47 049 นางสาวนุ่มอนงค์  โสภา

48 051 นางสาวรัชดา  ค้าศรี

49 052 นางสาวศิริยาภทัร  ตาลสุก

50 053 วา่ที่ ร.ต.หญิง วาสนา  นามประเสริฐ

51 054 นางสาวชุพตัสา  บญุชู


