
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบรุ ี

เรื่อง   รายช่ือผูมีสทิธิเขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบญัชี , ตําแหนงนักสงัคมสงเคราะห และตําแหนงนิติกร  

------------------------------------- 

       ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล 

เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี , ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหและ

ตําแหนงนิติกรและจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น้ัน 

      จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปน้ี 

      ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

        ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

      ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมินความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะครัง้ที่ ๑ 

        ใหผูมสีิทธิเขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา 

และสถานที ่ในตารางสอบ ดังน้ี 

๑. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี

ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

และวิธีการประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

วัน เวลาและสถานท่ี 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจําตัว

ผูสมัคร 

อุปกรณท่ีใช 

ในการสอบ 

สอบขอเขียน (ปรนัย/อัตนัย) 

๑. วิชาความรูทั่วไป  

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 

๑ - ๒๕ 

 -  ปากกา 

    หมึกสีนํ้าเงิน 

๒. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง  เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   -  นํ้ายา 

 ณ หองประชุม นางพิม ช้ัน ๙ 

อาคารอํานวยการ 

     ลบคําผิด 

 

๒. ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห    

สอบขอเขียน (ปรนัย/อัตนัย) 

๑. วิชาความรูทั่วไป  

๒. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุม นางพิม ช้ัน ๙ 

อาคารอํานวยการ  

๑ - ๑๕  -  ปากกา 

    หมึกสีนํ้าเงิน 

 -  นํ้ายา 

    ลบคําผิด 

  

 /๓. ตําแหนงนิติกร... 



             - ๒ - 

๓. ตําแหนงนิติกร 

ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

และวิธีการประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

วัน เวลาและสถานท่ี 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจําตัว

ผูสมัคร 

อุปกรณท่ีใช 

ในการสอบ 

สอบขอเขียน (ปรนัย/อัตนัย) 

๑. วิชาความรูทั่วไป  

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 

๑ - ๑๘ 

 -  ปากกา 

    หมึกสีนํ้าเงิน 

๒. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง  เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   -  นํ้ายา 

 ณ หองประชุม ขุนชาง ช้ัน ๙ 

อาคารอํานวยการ 

     ลบคําผิด 

 

 

     ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

      ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ

กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน     

และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

      ๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

      ๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหไป 

ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ

อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

      ๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ตองปฏิบัติดังน้ี 

  ๔.๑. หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 

  ๔.๒. ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได      

ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว 

  ๔.๓. ตองเช่ือฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุม  

การสอบโดยเครงครัด 

  ๔.๔. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทาน้ัน 

  ๔.๕. ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว   

๓๐ นาทีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

  ๔.๖. ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลา    

ที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก 

  ๔.๗. ผูเขาสอบจะตองน่ังสอบตามที่น่ังสอบและหองสอบที่กําหนดใหผูใดน่ังสอบผิดที่       

ในการสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะน้ัน 

          ๔.๘. เขียนช่ือ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ

เฉพาะในที่ ที่กําหนดใหเทาน้ัน 

 

/๔.๙ เมื่ออยู... 



 

            - ๓ - 

 

          ๔.๙. เมื่ออยูในหองสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไมออก   

จากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 

          ๔.๑๐. ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบน้ันแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน  จึงจะออกจากหองสอบได 

  ๔.๑๑. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต

คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทาน้ัน 

          ๔.๑๒. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ

จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต

แลว 

  ๔.๑๓. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ  

และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู 

           ๔.๑๔. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะน้ีหรือผูใดทุจริตหรือ

พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบ        

จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

          ๔.๑๕. ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธ์ิและไมมีสิทธ์ิ   

เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งน้ี  

     ง) จังหวัดสุพรรณบุร ีจะประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ บอรดกลุมงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง 

www.yrh.moph.go.th/ 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                      

 

 

 

 



 
เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลงวันท่ี  ๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ก) เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี

 เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวธีมาพร        งามวิเศษ   

๒ นางสาวจรรยา         ออนศิร ิ   

๓ นายภาณุพงศ          สุขมาก   

๔ นางสาวคณิตสา        ทวีสุวรรณไกร   

๕ นางธิดารัตน           ผลวงษ   

๖ นางสาวนัฐฐยา         กาวีระ   

๗ นางสาวสุนันทา        จันทโรจน   

๘ วาที่รอยตรีคมสัน       ศรีหริัญ 

 ๙ นางสาวจริภัทร        โพธ์ิศรีทอง 

 ๑๐ นางสาวธัญญาภรณ    อดทน 

 ๑๑ นายรวิพล              ดอกมะสังข 

 ๑๒ นางเนาวรัตน          ศรีหิรญั 

 ๑๓ นางสาวนองนุช        ศรีสุข 

 ๑๔ นางกานตวิมล         นวมทอง 

 ๑๕ นางสาวธิติยา          หวานจรงิ 

 ๑๖ นางสาวสุฑามาส      แกวสระแสน 

 ๑๗ นางสาวกัญญา        คูณโคก 

 ๑๘ นางสาวสริิวิมล        ตรีบุญนิธิ 

 ๑๙ นางสาวกัลยา          โพธ์ิสด 

 ๒๐ นางสาวสริิวิมล        ออนวิมล 

 ๒๑ นางสาวจุฑาทิพย      สุขโฮก 

  

 

/๒. ตําแหนง... 



 

              - ๒ - 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ตอ) 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๒๒ นางสาววรรณา        คงศิร ิ   

๒๓ นางสาวพรรณพร      นํ้าพลอยเทศ   

๒๔ นางสาวกาญจนาภรณ  แซซิ้ม   

๒๕ นางสาวธัญจริา        นํ้าดอกไม   

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวพันตร ี         ถวิลหวัง   

๒ นางสาวนุสบา          มาเย็น 

 ๓ นางสาวจรินันท        เลาเปยม 

 ๔ นางสาวกนกวรรณ     อิ่มใจพงษ 

 ๕ นางสาวณัฐวดี          เผือกหอม 

 ๖ นางสาวจุฑารัตน       สารสุวรรณ 

 ๗ นางสาวไรวินทร        เลิศหิรญัธนินทร 

 ๘ นางสาวสริิพักตร        มั่นเหมาะ 

 ๙ นายธนกฤต             สบืเรือง 

 ๑๐ นางสาวเพญ็นภา       โพธิกุล 

 ๑๑ นางสาวกุลยา           พงษเจริญ 

 ๑๒ นายเจษฎา              อัศวสรณ 

 ๑๓ นางสาวชนากานต      กลอนกลาง 

 ๑๔ นางสาวณัชชา          หงษโต 

 ๑๕ นายชญานนท          ทองละมลุ 

  

 

 

/๒.ตําแหนง... 



 

                                                              - ๓ - 

ตําแหนงนิติกร 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวหน่ึงหทัย       เมฆดี   

๒ นางสาวเฟองฝน        จุลโคตร 

 ๓ นายปริญญา            ชาวกงจักร 

 ๔ นางสาวธนาภรณ       ศรีศักดา 

 ๕ นายกิจติการ           หงษโต 

 ๖ นางสาวทัดดาว         ปุชิตะ 

 ๗ นางสาวสุนิสา          สีทอง 

 ๘ นางสาวนรรีัศม         รัตนมธุวงศ 

 ๙ นางสาวกัญญาภัค      บุญมากประเสริฐ 

 ๑๐ นางสาวกนกภรณ       สกลุพราหมณ 

 ๑๑ นายศราวุฒ ิ            จิตผอง 

 ๑๒ นายเดโช                มะลิวัลย 

 ๑๓ นายธิดารัตน           วงษเจริญ 

 ๑๔ นางสาวสรุียพร         ขําศร ี

 ๑๕ นางสาวณัฐชยา         อินทรนอย 

 ๑๖ นายชาญกิจ            ทับสาคร 

 ๑๗ นางสาวจุฑามาศ       อินทรชิต 

 ๑๘ นายธนภัทร             ณรงคพันธุถาวร 

 
 

 

 
  



 


