ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
------------------------รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
1. ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตาแหน่งเลขที่ 6994 จานวน 13 ราย
ดังนี้
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สมัคร
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นางสาวปภาวี
นายโฆษณพงศ์
นางสาวนุชสบา
นางสาวณัฐนิช
นางสาวสุพัตรา
นางสาวพัชรพร
นางสาวพรทิพย์
นางสาวปิยะภา
นางสาวปาณิสรา
นางสาววริศรา
นางสาวปภาติณ
นางสาวภัชรีญา
นางสาวอดีลีน

ชื่อ-สกุล
ภูพิมพ์
โพธา
พะณะงาม
จันชื่น
พุฒิสาร
พวงจันทร์
ประสิทธิ์
เศวตรัตนพงษ์
คณาวัชรากุล
หวานจริง
ศรีวัฒนานุพันธุ์
เดชศิริ
ไซเกนทาเลอร์

วัน เวลา สถานที่เลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 30
วันที่/เวลา
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ความรู้ความสามารถทั่วไปและ
2 ชั่วโมง 30 นาที
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เวลา 09.30–12.00 น.
- ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด

หมายเหตุ

1 และครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประเมินความรู้
มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่
หมายเหตุ
ในการประเมินสมรรถนะ
ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี
ชั้น 4 อาคาร ภปร.2
โรงพยาบาลอินทร์บุรี

2. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่
3 เมษายน 2561

-22.1 วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันที่/เวลา
สถานที่
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- ทดสอบการปฏิบัติการ
เวลา 09.30 น.
ศูนย์สารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์
เป็นต้นไป
ชั้น 4 อาคาร ภปร.2
- ทดสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมเสียง-เป้า ปาลวัฒน์วิไชย
เป็นต้นไป
ชั้น 3 อาคาร ภปร.2

หมายเหตุ

เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา
13.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ภปร. 2 โรงพยาบาลอินทร์บุรี และทางเว็บไซต์
www.inb.moph.go.th และ facebook “การเจ้าหน้าที่ รพอินทร์บุรี” ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2 มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจาก
ลาดับที่ใ นการสมัครเข้า รับ การเลือกสรร และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศรายชื่อแต่ถ้ามีการเลือกสรรตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบั ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสาหรับตาแหน่งนี้เป็นอันยกเลิกและการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่เลือกสรร
ได้
ระเบียบเกี่ยวกับให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

-33. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด นอกเหนือจากที่กาหนดเข้าไป
ในห้องสอบ
5. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
6. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
7. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
8. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
9. เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนด
ให้เท่านั้น
10. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
11. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ลงชื่อ รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

