ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จานวน 19 ตาแหน่ง
---------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป จานวน 19 ต าแหน่ ง ประกอบด้ ว ย
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ตาแหน่งนายช่างเทคนิค ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ตาแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตาแหน่งช่าง
ทันตกรรม ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตาแหน่ง
พนักงานธุรการตาแหน่งพนักงานประจาห้องทดลอง ตาแหน่งพนักงานประจาห้องยา ตาแหน่งพนักงาน
ประกอบอาหาร และตาแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น
กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
01
นางสาวนุชนาถ
ชินทวัน
02
นางสาวธิดารัตน์
ละมนตรี
03
นางสาวนิลุบล
ตันวโรภาส
2. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นายนิติกร
ปิยะมาน
02
นางสาวบัวเงิน
อยู่ระหัด
3. ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นายณรัตน์
นาคทอง
02
นายอาทิตย์
ศิลาบุญเพ็ง
03
นางสาวกมลณชนก
หงษ์เวียงจันทร์

หมายเหตุ

หมายเหตุ

/4. ตาแหน่ง...

-24. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะนุช
แก้วอาสา
นางสาวณัฏฐา
มูลธร
นางสาวณัฐปภา
สิทธิธนาวรกุล
นางสาวพรประภา
สามารถ
นายวิศรุต
รักษ์ทอง
นายพีรพัฒน์
ศรัทธา
นายกิตติภพ
จรครบุรี
นายจิรวัฒน์
พัฒน์จรัสวาณิชย์
นายวิทวัฒน์
พิลาอ่อน
นางสาวศศิภรณ์
เสรีอรุโณ
นางสาวทิพวรรณ
ตรีธัญญา
นางสาวสุภาพิชญ์
รุ่งวงศ์สิริ
นางสาวธัญสิริ
สุวรรณอาภรณ์
นางสาวสาวิตรี
ห่วงศร

หมายเหตุ

5. ตาแหน่งนายช่างเทคนิค
ไม่มีผู้สมัคร
6. ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุชาดา
แก้วกัณหา

หมายเหตุ

7. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06

ชื่อ – สกุล
นางอัชราพร
สาธร
นายธนกฤต
จับแก้ว
นางสาวกีรกร
ลมุลพจน์
นางสาวศิวปารย์
โสมูล
นายธนกร
วิวงศ์ศักดิ์
นางสาวศุภจิรา
ก้อนบุญ

หมายเหตุ

/8. ตาแหน่ง...

-38. ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02

ชื่อ – สกุล
นางสาวตวงรัตน์
พลสงคราม
นางสาวสุวรรณา
สุขทอง

หมายเหตุ

9. ตาแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

ชื่อ – สกุล
นางสาวกัลยรัตน์
ทิมเสือ

หมายเหตุ

10. ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

ชื่อ – สกุล
นางสาวผกาวัลย์
โคตพันธ์

หมายเหตุ

11. ตาแหน่งช่างทันตกรรม
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

นายภูวดลท์

ชื่อ – สกุล
เขมาวัฒนากุล

หมายเหตุ

12. ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ไม่มีผู้สมัคร
13. ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02

ชื่อ – สกุล
นางสาวมลฤทัย
กานสันเทียะ
นางสาวชลฤดี
อุประ

14. ตาแหน่งพนักงานธุรการ
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นางสาวณัฐชา
สอศรี

หมายเหตุ

หมายเหตุ

15. ตาแหน่งพนักงานประจาห้องทดลอง
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02

นายภักดี
นายพีรพงศ์

ชื่อ – สกุล
สังข์เรืองยศ
อ่อนเมือง

หมายเหตุ

/16. ตาแหน่ง…

-416. ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายพีรพล
โพธิ์ทองคา
นายประพันธ์
ทองไทย
นางสาวจิราพรรณ
ประโพระพัง
นายภูริชล
ไฉยชาติ
นายคมสันต์
กาตาลดอน
นายปาณสิน
จินดาสมัย
นางสาวศิริวิภา
ทุงฤทธิ์
นางสาวชญาภรณ์
ศรีสวัสดิ์
นางสาววรรณศิริ
มีเภตรา
นางสาวพรทิพย์
ตีนา
นางสาวรัชดาพร
ละเอียด
นางศศิวิมล
ชินทร์นลัย
นางสาวรุจินุช
เกตุอุไร
นางสาววิไล
ดีผึ้ง

หมายเหตุ

17. ตาแหน่งพนักงานประจาห้องยา
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
นายวรุฒ

ชื่อ – สกุล
วงศ์จันทร์

หมายเหตุ

18. ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ไม่มีผู้สมัคร
19. ตาแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
ไม่มีผู้สมัคร
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ
วันที่ / วิชาที่สอบ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา 11.00 น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ง

ช่างทันตกรรม

สถานที่สอบ

ณ. กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี
/วันที.่ ..

-5วันที่ / วิชาที่สอบ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30 น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ง

1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2. พนักงานประจาห้องยา

สถานที่สอบ

ณ. ห้องยาใน ชั้น 2
อาคารมหิตลาธิเบศร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00 น.
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Microsoft Office Word)
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ

1. เจ้าพนักงานธุรการ
1.
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
2.
3. พนักงานธุรการ
3.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 09. 00 น.
(1) ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสรุปเหตุผล
3. นักจัดการงานทั่วไป
- วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ
ไทย เป็นต้น
(๒) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน
เวลา 09. 00 น.
(1) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน
เวลา 13.30 น.
(1) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Microsoft Office)
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ

ณ. ห้องสมุด ชั้น 4
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 11
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุม ชั้น 11
2. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

1. นักจัดการงานทั่วไป

ณ. ห้องสมุด ชั้น 4
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

/วันที่....

-6วันที่ / วิชาที่สอบ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เวลา 11.00 น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง 4.
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ง

สถานที่สอบ

พนักงานประจาห้องทดลอง

ณ. กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น.
5.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง 6.
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ 7.

1. พยาบาลวิชาชีพ
2. ผู้ชว่ ยพยาบาล

เวลา 09.30 น.
8.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง 9.
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ 10.

ณ. ภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 18
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี

1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ค.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้ สุ ภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุ ภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้า
หุ้ มส้ น สุ ภาพบุ รุ ษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้ น และประพฤติตนเป็ น
สุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปวันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัต รหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการข้อสอบ
เขียนและการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสนามที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนด
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่ มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ตาแหน่งที่สมัครอีก
/4.7 ผู้เข้ารับ..

-74.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.9 เขียนชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งที่สมัครและ
เลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.10
เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน
อื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.12 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมิน จะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.13 เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้าที่ ควบคุ มการประเมินให้ หยุ ดท า
แบบทดสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้ าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมิน และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ง) กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป
ตามลาดับคะแนนสอบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th
โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

