ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2
(เฉพาะตาแหน่ง)
---------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จานวน 16 ตาแหน่ง ประกอบด้วย ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตาแหน่งนั กจัดการงานทั่วไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสั ชกรรม ตาแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตาแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ตาแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตาแหน่งพนักงานประจาห้องยา ตาแหน่งพนักงานประจา
ห้องทดลอง ตาแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร นั้น
กรมการแพทย์ จึ งประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1 และมี สิ ท ธิเ ข้า รั บ การประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 2
(เฉพาะตาแหน่ง) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ต าแหน่ งนั กจั ดการงานทั่ วไป ต าแหน่ งเจ้ าพนั กงานการเงิ นและบั ญชี
ต าแหน่ งเจ้ าพนั กงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6. เกณฑ์การตัดสิ น คือ ผู้ ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ แห่งประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นางสาวนุชนาฎ
ไชยวงค์
2. ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นายวทัญญู
นวรจิต

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
02
03

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรางค์ศิริ
คาบาง
นางสาวสุมิตา
สุขหอม
นางสาวปารมี
บัวโรย

หมายเหตุ

-24. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ประจาตัวสอบ
01
05
07
08
13

ชื่อ – สกุล
นางสาวทิพกัญญา
แสงแก้วสุข
นางสาวชวัลญา
ทองจารูญ
นางสาวณัฐวดี
ไทยปรีชา
นางสาวสิริพร
สุจินดา
นางสาวเบญญาภา
วัฒนกุล

หมายเหตุ

5. ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

นางสางเอื้องฟ้า

ชื่อ – สกุล
มาดี

หมายเหตุ

6. ตาแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เลขที่ประจาตัวสอบ
01

นางสาวพัลลดา

ชื่อ – สกุล
เพ็ชรแก้ว

หมายเหตุ

ข.) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่

เลขประจาตัวสอบ
ของผู้สมัคร

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
1. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ. ห้องประชุมชั้น 17
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

2. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ. ห้องประชุมงานกระต้นพัฒนาการ
ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

3. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

4. ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

01, 05, 07,
08, 13

01 - 03

01

01

-3ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
5. ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วัน เวลา และสถานที่

เลขประจาตัวสอบ
ของผู้สมัคร

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

6. ตาแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

01
01

กรมการแพทย์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ 25 ธั นวาคม พ.ศ. 2562 และตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่ งเจ้ าพนั กงานเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามล าดับคะแนนสอบ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
และทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

