ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
พนักงานราชการตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
********************
ตามประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ตํ า แหน่ ง นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ตํ า แหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นั้น
ศูนย์ สุขภาพจิ ตที่ 13 จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้า รับ การประเมิ นความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ได้ประกาศตาม
เอกสารและข้อเท็จจริงที่สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ให้ ผู้มีสิทธิ เ ข้ ารั บการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ตามวั น เวลาสถานที่ ใ น
ตารางสอบ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ
วิธีการประเมิน
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบข้อเขียน
เวลา 13.00 – 16.00 น.
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100 คะแนน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 1
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การประเมิน…

-2การประเมินสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
100 คะแนน

วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 2 และ
ห้องอาหาร VIP ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 1
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ 0001 – 0060
ห้องประชุม ชั้น1
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ 0061 – 0090
ห้องประชุม ชั้น 2
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ 0091 – 0115
ห้องอาหาร VIP

การประเมินสมรรถนะ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
100 คะแนน

วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 1
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2561 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และทาง www.mhc13.dmh.go.th โทรศัพท์ 0 223 69445,08 2798
4554
4.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้ า หุ้ ม ส้ น สุ ภ าพบุ รุ ษ สวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อ ไว้ ใ นกางเกง สวมรองเท้ า หุ้ ม ส้ น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.2 เป็นหน้าที่…

-34.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ
4.3 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งบัตรประจําตัวผู้สมัคร
ไปแสดงในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4.4 การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ สอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้ อยกว่ า 30 นาที แต่จ ะเข้า ห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4.4 ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดเท่านั้น
4.4.5 ผู้เข้ าสอบที่ ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการสอบ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ ได้ รับ คะแนนสํ าหรั บความรู้ ความสามารถ ทั กษะและ
สมรรถนะ
4.4.7 เขี ยนชื่ อ- นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว สอบ วิ ช าที่ สอบ ตํ า แหน่ งที่ ส มั ครเฉพาะในที่
ที่กําหนดให้เท่านั้น
4.4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ ออกจากห้ องสอบ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าต และอยู่ ในความดู แล ของคณะกรรมการหรื อเจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมสอบ
4.4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5.5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

5.6 ผู้ใดไม่มา…

-45.6 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่

14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา)
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่๑๓

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
0001
นางสาวยุวดี เผ่ากันทรากร
0002
นางสาวชลิตา จิรพรจรัส
0003
นางสาวทิพวัลย์ ด้วงชู
0004
นายอัคคพงษ์ ตันติกําธน
0005
นายไชยวัฒน์ พิบูลย์วรวงศ์
0006
นางสาวรุจิรา จาริยะ
0007
นางสาวจินตนา บุญยกิตานนท์
0008
นางสาววันวิสา มีเจริญ
0009
นางสาวจุฑามาศ มงคลอํานาจ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัสมา ประสิทธิพงษ์
นางสาวพรพิมล คํานึง
นายชัยพัชร์ พิงคะสันติ์
นางสาวสุพรรษา แบ้งกลาง
นางสาวหฤทัย สายน้อยยาว
นางสาวสุชานุช เหล่าสุนทรกิจ
นางสาวอุไรพร สอนสุภาพ
นางสาวกัญชุมา ตรีสุวรรณศานต์
นางสาวรัตนากร พงษา
นายสราวุฒิ ไทรทองมี
นางสาวรุ่งอรุณ คุณแผน
นางสาวเขมิกา อินทํา
นางสาวรสรินทร์ โพธิ์นาแค
นางสาวภัทราวดี กะรัตน์
นางสาวพิมภิลัย จันทร์แรม
นางสาวสุจิตรา จารุจิตร
นางสาวสุดาวรรณ์ มิระสิงห์
นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร
นางสาวจิราภรณ์ เพียสุรินทร์
นางสาวเจนจิรา โรจนบุรานนท์
นางสาวรุ่งทิวา สีคราม
นายฮาซัน ไร่ใหญ่
นางสาวกชกร ชุนเจริญ
นางสาวอสมาภรณ์ ทิมฉิม
นางสาวพัชรศมล เพชรชํานาญ
นางสาวรสธร ปลื้มสูตร
นางสาววิลาสินี ถาวรนิติ
นางสาวดวงพร ใจปมาด
นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉยขุนทด
นางสาวพัชรมณี ชูพีรัชน์

หมายเหตุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ต่อ)
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065

ชื่อ – สกุล
นางสาวพัทธ์ธีรา บุญคํา
นายณัฐวุฒิ จูงศิริ
นางสาวกิตติญารักษ์ มีวงษ์
นางสาวธิดารัตน์ ทานะ
นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
นางสาวสุชาลินี ชั้นทอง
นางสาวอารียา หวังวิชา
นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ
นางสาวเพชรีภรณ์ ศรีบุศกร
นายบัณฑิต ก้อนมณี
นางสาวจุทาทิพย์ บุญปลอด
นางสาวประภัสรา รัตนวงษ์
นางสาวชริญญา จรหม่าน
นางสาวอาตีย๊ะ สาดารา
นางสาวธนาธรณ์ ชูชมชื่น
นางสาวธนาการณ์ พานทอง
นางสาวกาญจนา แสนพล
นางสาวจันทร์จิรา ช่วยอรัญ
นางสาวศกลวรรณ นาจรูญ
นางสาวอริยา ธรรมวงศ์
นางสาวดาวิกา บัตรยางนอก
นางสาวสิริยาภรณ์ หม้อกรอง
นายณัฐพงษ์ ศรีหงส์
นายเฉลิมเกียรติ มูลเหลา
นางสาวบุษบา บุญทน
นางสาวนฤมล นามวงษ์
นายวัชระ ยินดีสิงห์
นางสาวปนัดดา สาเกตุ
นางพรรนิภา จูฑางาม
นางสาวกัณฑิมา เกตุศักดิ์
นางสาวกาญนา ดาบทิพย์
นางสาวสุภาพร ศรีชนะ
นางสาวกรรณิการ์ มณฑาทิพย์

หมายเหตุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ต่อ)
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097

ชื่อ – สกุล
นางสาววรรณิภา โพธ์ประสิทธิ์
นางสาวภัทราพร ถาวรพันธุ์
นางสาวพุทธรักษา สังกระธาตุ
นางสาวอรทัย คําควร
นางสาวศิริลักษณ์ ตันยศ
นางสาวประภัสสร เภาอ้วน
นายสิรนัท ลูกรักษ์
นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
นายอิทธิพัฒน์ แก้วบับภา
นางสาวโศภิษฐ์ ชาตะมนตรี
นางสาวมิลดา ศรีมีชัย
นางสาวเนตนภา ศรีบุรินทร์
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน
นางสาวกาญจนา ต้นสวรรค์
นางสาวจิราวรรณ แคบขุนทด
นางสาวปพิชญา บุษบงก์ไพฑูรย์
นายศักราช ชาเนตร
นายสางธิดารัตน์ ศรีผ่อง
นางสาวปัญญิศา ผาธรรม
นางสาวพนิตพิชา กาหลง
นางสาวศรีสุภา ด้วงลา
นางสาวอรนิจ บุญป้อง
นางเพ็ญศรี บุญนํามา
นางสาวนิตยา ปัตพี
นางสาวนันธิยา นาคประสงค์
นางสาวกวีณา วรรณภูมิ
นางสาวอมรรัตน์ จาดศรี
นางสาวอารีนา มะแซจะแหน
นางสาวสุทธิสา อาภรณ์รัตน์
นางสาวจรัสศรี โถมใย
นายณัฐชนนท์ พิมศรี
นายอิรฟน เปาะเยอะ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ต่อ)
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115

ชื่อ – สกุล
นางสาวธันญา เพชรน้อย
นางสาวเมวิกา คันภูเขียว
นางสาวปิยภรณ์ ฉิมมาลี
นางสาวอรวรรณ พลอัน
นายณภัทร บุญเทพ
นางสาวสลิลทิพย์ คําหว่าง
นางสาวเพ็ญศิริ ท่านมุข
นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว
นางสาวอภิชญา ทุ่งสงค์
นางสาวเกศรินทร์ รุ่มชะเนาว์
นางสาวศรัญญา ก้อนศรี
นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์พันธ์
นางสาวอัจจิมา พุ่มดียิ่ง
นางสาววรรณวิภา เฉื่อยราษฎร์
นายศิริพงษ์ สอนประภา
นางสาวกาญจนา รัตนะวัน
นางสาวกัลยาณี ภูแสงสั้น
นางสาวอรชร โมทนา

หมายเหตุ เลขประจําตัวผู้สมัคร 0025 คุณสมบัติไม่ครบตามที่กําหนด

หมายเหตุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ
0001
0002
0003

ชื่อ – สกุล
นางสาวชมพูนุท เรืองฤทธิ์
นางสาวเณิกา กาญมาภรณ์กุล
นายธวัชชัย ร่มโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

