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ประกาศจังหวัดระนอง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น 

 จังหวัดระนอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ดังนี้ 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 27 ราย  
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

 001 นางสาวประภาพรรณ อรุณวิจิตร 
 002 นางสาวภัทรกมล จิรบุญญาภรณ์ 
 003 นางสาวภัทรพร สงอุปการ 
 004 นางสาวอัสมา ประเสริฐดำ 
 005 นางสาวสาธิตา สายน้ำใส 
 006 นางสาวมาริษา มหานิล 
 007 นางสาวศิริพร นาวาลอย 
 008 นางสาวธนพร โง้วสุวรรณ 
 009 นางสาวปริชาติ ไชยภักด ี
 010 นางสาวณัฐรดี น้อมสุวรรณศรี 
 011 นางสาวธนภร พรหมอินทร ์
 012 นางสาวพรทิพย์ ลครชัย 
 013 นางสาวกุลภัสสร์ ศิโรรัตน์ 
 014 นางสาวธนิดา แสงวิเชียร 
 015 นางสาวอิสราภรณ์ เอ๋ียวสกุล 
 016 นางสาวกนกวรรณ สำราญ 
 017 นายณัฐวัตร อัจฉรานุพงษ์ 
 018 นายศรชัย พิเศษสินธ์ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล  
 019 นางสาวบุษยมาส ผดุงการ 
 020 นางสาวเกศแก้ว ประสิทธิ์เจริญ 
 021 นางสาววรรณสิริ พัตจุน 
 022 นางสาวชาลิสา ประพันธ์วงศ ์
 023 นางสาวนุจรินทร์ เรืองณรงค ์
 024 นางสาวปาลิตา แสงกร 
 025 นางสาวจันทิมา ลิ้มจี่จง 
 026 นางสาวเมริสสา โรมินทร์ 
 027 นางสาวสุนิสา หมันหนำ 

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิธีการประเมิน 
วัน เวลา และสถานที่  
ในการประเมินสรรถนะ 

ประเมินความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
๓. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการฉบับต่าง ๆ 

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๗. ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สอบข้อเขียน วันที่ 8 สิงหาคม 2565  
รายงานตัว เวลา 08.30 น. 
เริ่มสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโกมาซุม  
ชั้น 4 อาคารชันสูตรโรค 

โรงพยาบาลระนอง 

 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 รายงานตัวเวลา 08.30 น. โดยแสดงเอกสาร
ดังนี้ 

(1) เอกสารแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใน  
72 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ATK) 

(2) เอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
2 เข็มขึ้นไป หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 
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 ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
 จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที ่11 สิงหาคม 2565 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง 
และทาง www.rnh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ

ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบ ตัวอย่างงานและ
สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว    

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง

สอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก 
4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและสอบห้องที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 

ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ 

4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
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