
  
 

 
 

ประกาศส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดยโสธร 
เรือ่ง   รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ 

 

  ตามที่ได้มปีระกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ลงวันที่   3  กันยายน  2563   เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่ง พนักงานบริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  15 กันยายน  2563  นั้น 
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก)  รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     ต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ   

 
เลขประจ าตวัสอบ 

 

 
ชือ่ – สกลุ 

 
หมายเหต ุ

01 นางสาวจันจิรา  เลิศแก้ว  
02 นางสาววันวิสา  จันทาทร  
03 นางสาวสุภาพร  วงษ์จันทร์  
04 นายศุภชัย  ศรีมะเรือง  
05 นางสาวจันทิวา  เหลาค า  
06 นางสาวสุกัญญา  สิ้นโครก  
07 นางสาวศิริรัตน์  จ าปางาม  
08 นางสาวนิตยา  ทองเฟื่อง  
09 นางสาวณพนุช  สง่าศรี  
10 นางสาวณัฐยาน์  ศรีหาวงษ์  
11 นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธ์ิ  
12 นางอภิชญา  ประทุมชาติ  
13 นางสาวสุอาพร  วงค์ละคร  
14 นางสาวเยาวรัตน์  แสงทวี  

  

 

 

 

ข) ก ำหนดวนั... 
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ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้                                                                                                             

 



  
ต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ  

 

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมนิ 

วนั เวลาและสถานที่ 
ในการประเมนิฯ 

เลขประจ าตวั 
ผูส้มคัร 

ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข (สอบข้อเขียน) 
 

วันที่  23  กันยายน  2563  
เวลา 09.00 น – 11.00 น 
ณ ห้องประทรายทอง โรงพยาบาล

ทรายมูล 
 

01 - 14 

         
ค)  ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่1 หรอืผูม้สีิทธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23  กันยายน  
2563   ณ โรงพยาบาลทรายมูล  และทางเว็บไซต์ www.yasopho.in.th  
   

ง)  ก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 
 

 ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ดังนี้ 

 

จ) ระเบียบ... 
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จ) ระเบยีบปฏิบตัเิกีย่วกับการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผู้ส้มคัรปฏิบตัิตามระเบยีบ  ดงันี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวม
เสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมนิ 

วนั เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจ าตวัผูส้มคัร 

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ 
 ทางอารมณ์ 
-ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
-ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา  
-การสื่อสารโดยการพูด 

ฯลฯ 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่  23  กันยายน  2563  
เวลา 13.00 น – 16.00 น 

ณ ห้องประชุมทรายทอง 
โรงพยาบาลทรายมูล 

 

http://www.yasopho.in.th/


  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1   ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็   
        ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว   

 4.3   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน  
        โดยเคร่งครัด 
4.5   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6   ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวล 
        30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7   ภายในเวลา 45 นาที นับต้ังแต่เวลาที่ก าหนดเร่ิมสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ 
        อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8    ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด 
         ในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมคัร

อีก 
4.9    ผู้เข้าสอบจะต้องนัง่สอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนัง่สอบผิดที่ในการสอบสมรรถใดจะไม่ได้รับ

คะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้

เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              ห้อง

สอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.13 แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
 

 
4.14 เมื่อหมดเวลา... 
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4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการ
ใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู ้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้ 

ฉ) ส านกังานสาธรณสขุจงัหวดัยโสธร จะประกาศรายชือ่และขึน้บัญชรีายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร ในวนัที่           
       กนัยายน  2563  ณ  โรงพยาบาลทรายมลู ส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดยโสธร  และทางเวบ็ไซต ์ 
www.yasopho.in.th 
 



  
          ประกาศ  ณ  วันที่   15   กันยายน พ.ศ. 2563  

 
 

                    
               (นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์) 
         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่ฉบับ 
 

ประกาศส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดยโสธร 
เรือ่ง   รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ 

 

  ตามที่ได้มปีระกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ลงวันที่   3  กันยายน  2563   เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่ง พนักงานบริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  15 กันยายน  2563  นั้น 
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก)  รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     ต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ   

 
เลขประจ าตวัสอบ 

 

 
ชือ่ – สกลุ 

 
หมายเหต ุ



  
01 นางสาวจันจิรา  เลิศแก้ว  
02 นางสาววันวิสา  จันทาทร  
03 นางสาวสุภาพร  วงษ์จันทร์  
04 นายศุภชัย  ศรีมะเรือง  
05 นางสาวจันทิวา  เหลาค า  
06 นางสาวสุกัญญา  สิ้นโครก  
07 นางสาวศิริรัตน์  จ าปางาม  
08 นางสาวนิตยา  ทองเฟื่อง  
09 นางสาวณพนุช  สง่าศรี  
10 นางสาวณัฐยาน์  ศรีหาวงษ์  
11 นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธ์ิ  
12 นางอภิชญา  ประทุมชาติ  
13 นางสาวสุอาพร  วงค์ละคร  
14 นางสาวเยาวรัตน์  แสงทวี  

  

 

 

 

ข) ก ำหนดวนั... 
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ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้                                                                                                             

ต าแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ  
 

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมนิ 

วนั เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจ าตวั 
ผูส้มคัร 

ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข (สอบข้อเขียน) 
 

วันที่  23  กันยายน  2563  
เวลา 09.00 น – 11.00 น 
ณ ห้องประทรายทอง โรงพยาบาล

ทรายมูล 
 

01 - 14 

         
ค)  ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่1 หรอืผูม้สีิทธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23  กันยายน  
2563   ณ โรงพยาบาลทรายมูล  และทางเว็บไซต์ www.yasopho.in.th  
   

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมนิ 

วนั เวลาและสถานที ่
ในการประเมนิฯ 

เลขประจ าตวัผูส้มคัร 

http://www.yasopho.in.th/


  

ง)  ก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 
 

 ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ดังนี้ 

 

จ) ระเบียบ... 
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จ) ระเบยีบปฏิบตัเิกีย่วกับการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผู้ส้มคัรปฏิบตัิตามระเบยีบ  ดงันี้  

5. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวม
เสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

6. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
7. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะก็ได้ 

8. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1   ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็   
        ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว   

 4.3   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน  
        โดยเคร่งครัด 
4.5   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6   ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวล 
        30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7   ภายในเวลา 45 นาที นับต้ังแต่เวลาที่ก าหนดเร่ิมสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ 
        อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8    ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด 
         ในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมคัร

อีก 
4.9    ผู้เข้าสอบจะต้องนัง่สอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนัง่สอบผิดที่ในการสอบสมรรถใดจะไม่ได้รับ

คะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้

เท่านั้น 

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ 
 ทางอารมณ์ 
-ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
-ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา  
-การสื่อสารโดยการพูด 

ฯลฯ 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่  23  กันยายน  2563  
เวลา 13.00 น – 16.00 น 

ณ ห้องประชุมทรายทอง 
โรงพยาบาลทรายมูล 

 



  
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              ห้อง

สอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.13 แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
 

 
4.14 เมื่อหมดเวลา... 
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4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู ้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้ 

ฉ) ส านกังานสาธรณสขุจงัหวดัยโสธร จะประกาศรายชือ่และขึน้บัญชรีายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร ในวนัที่           
       กนัยายน  2563  ณ  โรงพยาบาลทรายมลู ส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดยโสธร  และทางเวบ็ไซต ์ 
www.yasopho.in.th 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่   15   กันยายน พ.ศ. 2563  
 
 

                    
               (นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์) 
         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ตรวจ............................. 
ร่าง................................ 
พิมพ์............................. 
ทาน.............................. 

 
 
 
 
 
 


