ประกาศโรงพยาบาลนบพิตา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศโรงพยาบาลนบพิตา ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา และ ตาแหน่ง
พนักงานประจาห้องยา จานวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลนบพิตา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2561 นั้น
โรงพยาบาลนบพิตา ได้ดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้
1) ราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
- ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เลขที่สมัครสอบ
ชื่อ-สกุล
001
นางสาวจุฑารัตน์ สามารถ
002
นางสาวพรพรรษา จิตรากูล
003
นางกูนาซีรา น้อยพรหม
005
นางสาวศศิมา มิศกาชีพ
006
นางสาวนพมาศ โกศล
007
นางสาวอมรรัตน์ ด้วงดล
008
นางสาวอรทัย เพ็งสิงห์
009
นางสาวปิยนุช แก้วนุ่น
010
นางสาวศศิธร ส่งศรี
011
นางสาวกุสุมา แซ่ลิ้ม
- ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
เลขที่สมัครสอบ
ชื่อ-สกุล
001
นางสาวกาญจนา ส้มแป้น
002
นางสาวจิราภรณ์ วิจารณ์
004
นางสาวพรพิมล ณ นคร
005
นางสาวยุรีลักษณ์ บุษยากุล
007
นายทัตพงศ์ เที่ยวแสวง
008
นางสาวโศรยา สาลีนิล
009
นางสาวฝนทิพย์ แพรกปาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2 วัน/…
-22) วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและวิธี
การประเมิน

สอบข้อเขียน
(50 คะแนน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

ตาแหน่งที่สมัคร

วันที่ 6 มีนาคม 2561
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ สถานที่สอบคัดเลือก
เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนบพิตา

- นักวิชาการสาธารณสุข
- พนักงานประจาห้องยา

นักวิชาการสาธารณสุข
สอบสัมภาษณ์
(50 คะแนน)

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนบพิตา

สอบสัมภาษณ์(อย่างเดียว)
(100 คะแนน)

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนบพิตา

พนักงานประจาห้องยา

3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา วิชา และสถานที่คัดเลือก
3.3 ต้องนาบั ตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งแสดงได้ชัดเจนว่าเป็น
บุคคลเดียวกันกับผู้เข้ารับการคักเลือกไปในวันคัดเลือกด้วย หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวกรรมการอาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
3.4 ไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนกาหนดเวลา 30 นาที แต่จะเข้าห้องได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการก่อน ผู้ไปถึงห้องคัดเลือกภายหลังที่มีการสอบได้ดาเนินไปแล้ ว 30 นาที จะไมมีสิทธิเข้าสอบใน
วิชานั้น และวิชาอื่นด้วย
3.5 ไม่นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ ยกเว้นอุปกรณ์
ที่คณะกรรมการอนุญาต
3.6 ต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งได้ประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง (หากมี) นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดให้ไว้โดยเฉพาะ
3.7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการโดยเคร่งครัด
3.8 ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความควบคุมดูแลของกรรการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.9 เขียน/…

-33.9 เขียนเลขประจาตัวสอบและชื่อในที่ที่กาหนดให้ถูกต้องและชัดเจน
3.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ กรรมการ
3.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนกาหนดเวลา หากประสงค์จะส่งคาตอบให้แจ้งต่อกรรมการเมื่อได้รับอนุญาต
จากกรรมการแล้ว จึงจะออกจากห้องได้
3.12 แบบทดสอบ กระดาษคาถาม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการคัดเลือกจะนาออกจาก
ห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการได้อนุญาตแล้ว
3.13 เมื่ อหมดเวลาและกรรมการสั่ งให้ ห ยุด ทาคาตอบ จะต้องหยุ ดทั นที จะออกจากห้ อ งได้เมื่ อ
กรรมการคุมสอนได้อนุญาตแล้ว
3.14 เมือ่ ออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่ติดต่อหรือทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
3.15 ห้ามพระภิกษุและสามเณร เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
3.16 ถ้ามีกรณีที่นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัตินี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบหรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบก็ตามจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
สัมภาษณ์และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจกระดาษคาตอบ
4)การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบ
สัมภาษณ์การคัดเลือกโรงพยาบาลนบพิตา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 มีนาคม
2561 ณ กลุ่ มงานบริห ารทั่ว ไป ชั้ น 2 โรงพยาบาลนบพิต า และทางเว็บ ไซต์ โรงพยาบาลนบพิต า
www.noppitumhospital.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561

(นายยุทธนา สุทธิธนากร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนบพิตา

