
  

 
(สําเนา) 

 
 

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

              ................................................................................... 

  ตามประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง  รับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในตําแหนงนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ตําแหนงนายชางไฟฟา ตําแหนงพนักงานธุรการ  
ตําแหนงผูชวยพยาบาล ตําแหนงพนักงานพัสดุ ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข ตําแหนงพนักงานการแพทย 
และรงัสเีทคนิค ตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง  และตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร และกําหนดประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวนัท่ี  12 ธันวาคม 2562  นั้น 
  โรงพยาบาลมหาสารคาม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
          ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

 ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1  
     ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวใน สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน 

2. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ 

3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไปในวันประเมิน 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครัง้ หากไมมีบัตรใดบัตรหนึง่ กรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุมการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 
 
 
 
 
 



  

 
 

4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1   หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
4.2   ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือ 

ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 
4.3   ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินโดย 

เครงครัด 
4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
4.5 ผูเขาสอบท่ีเดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลวเปนเวลา 

30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับ 

อนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
4.7 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนดใน 

ตารางสอบ ผูสอบท่ีเขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงท่ีสมัครอีก 
4.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในการสอบสมรรถนะ 

จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
4.9 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบเฉพาะในสวนท่ี 

กําหนดใหเทานั้น 
4.10 เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพดูหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไมออกจาก 

หองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
4.11 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตองไดรับอนุญาตจาก 

คณะกรรมการ                           
4.12 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแตคณะกรรมการ 

หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 
4.13 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุดทันที 

แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว 
4.14 เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขาสอบ และตองไม 

กระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู  
4.15 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม 

ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด
การใหคะแนนก็ได 

4.16 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับการ 
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
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เอกสารแนบทายประกาศ   

โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ลงวันท่ี  12 ธันวาคม 2562 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
1. ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตําแหนงนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  
 

  
 
 
 
 
 
 

3. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวประภัสสร  แสนคํา   

10002 นางสาวมาลินี  หอไธสง   

10003 นางสาวชญาดา  วิยาสิงห   

10004 นางสาวทิพวรรณ  หอมมาลัย   

10005 นางสาวอารยา  ธรรมกาโร   

10006 นางสาวณัฐภัสสร  วรสิทธิ์ตานนท   

10007 นายบัญชา  ศรีสนไชย   

10008 นายปต ิ ยิ้มศิริ   

10009 นายสุวัจน  ชอบขาย   

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นายเตชทัต  แผนพงษ   

10002 นายเชาวกฤต  ศรีชื่น   

10003 นายวิชิต  มะปะเข   

10004 นายประกาศิต  ศรสีมศักดิ์   

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาววราภรณ  สิงหศรีโว   

10002 นางสาวกนกวลี  โทเพชร   

10003 นางสาวสุจิตรา  ทัพธานี   

10004 นางสาวญาณิศา  ชาชิโย   

10005 นางสาวปริยาภรณ  รูขาย   

10006 นางสาวสุพรรณี  หารคํา   
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เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10007 นางสาววนิดา  พลโรม   

10008 นางสาวพนิดา  ชมภูนุช   

10009 นางสาวอรอนงค  ฤทธิธรรม   

10010 นางสาวสุภาพร  ออนเหลา   

10011 นางสาวเมธยา  ไชยศรีหา   

10012 นางสาวณัฐริกา  เนื่องลา   

10013 นางสาวชณัฐดา  ปเจริญ   

10014 นายปยะณัฐ  ศรีบุญเรือง   

10015 นางสาวสกุลรัตน  ชิดประทุม   

10016 นางสาวศรัญญา  เสนาราช   

10017 นายฤทธิชัย  คํางาม   

10018 นางสาววัชราภรณ  นุชเสม   

10019 นางมาลินี  สมบัติศิริ   

10020 นางสาวจารุวรรณ  ราชบัวโคตร   

10021 นางสาวมุทิญาภรณ  พวงบุตร   

10022 นางสาวธนัดดา  โพธิ์เงิน   

10023 นายณัฐพงศ  ชางงาน   

10024 นางสาวพิมวิภา  นาเหลากลาง   

10025 นางสาวสุพิชชา  ทองจนิดา   

10026 นางสาวศิริยา  หงษใหญ   

 
4. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  

 
   
 
 
 
 
 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวสุภาพร  ดรพานเหล็ก   

10002 นายสวิตต  โคตรสีเขียว   

10003 นายนิติสิทธิ์  วงศวอ   

10004 นายสันต  เจริญบุญ   

10005 นายพงษพิชิต  พรรณะ   
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เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10006 นายสุทิน  สารศรี   

10007 นายคมกริช  พลเตชะ   

10008 นางสาวณัฐภรณ  อุนเพ็ญ   

10009 นายฤทธิ์มีน  รัตนวงษา   

10010 นายชิตณรงค  กุลมงกฎ   

10011 นายอภิวัฒน  มูลศรีติ   

10012 นางสาวสุวรรณ  ตะลีสูน   

10013 นางสาวอารีญา  ศีลพันธ   

10014 นายกิตติคุณ  อวมมงคล   

10015 นายนัฐพล  วุฒิพันธุ   

10016 นายพุฒิพงษ  แกวอรุณ   

10017 นายกิตติพงษ  ไชยสิด   

10018 นายณัฐชา  ปติสิวะพัฒน   

10019 นายพงศธร  อินชู   

10020 นายปรีชา  ลาวัลย   

10021 นายชัยณรงคศักดิ์  ชิดทอง   

10022 นางสาวจุฬาลักษณ  ศิริบุตรวงษ   

10023 นายรัฐพล  ทองพา   

10024 นางสาวสุดาวรัตน  ศิริโชตธนพงศ   

 
5. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวอารีรัตน  ไปบน   

10002 นางสาวกรรัตน  คําดา   

10003 นางสาวชุติมา  ปญญา   

10004 นายทวีศักดิ์  ดรบัณฑิตย   

10005 นางสาวนิตยา  อันภูวงค   
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เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10006 นางสาวมยุรี  หาวิรส   

10007 นางสาวเกษรา  พาส ี   

10008 นางสาวปุณยนุช  วรรณขันธ   

10009 นางกาญจนา  รวมพล   

10010 นางสาวชลิตา  พลเสน   

10011 นางสาวณัฐกุล  เจริญศิริ   

10012 นางสาวอัญชุลี  ชินศรี   

10013 นางสาวชุติมณฑน  สุทธิศรี   

10014 นางสาวสุรีพร  เหลาพิเดช   

10015 นางสาวบุหงา  ทับอาษา   

10016 นางสาวดลยา  ชาดง   

10017 นางสาวภคนันท  ไปบน   

10018 นางสาวมัลลิกา  โนนคําเฮือง   

10019 นางสาวจันทิมา  แกวหานาม   

10020 นางกมลทิพย  ดาราศรี   

10021 นางสาวอภิวรรณ  ประเสริฐสังข   

10022 นางสงกรานต  สมบัติ   

10023 นางสาวจันทรธิดา  อุนจังหาร   

10024 นายวรไกร  แสนอามาตย   

10025 นางสาวกิตติวรา  ไชยศรีทา   

10026 นางสาวศศิประภากรณ  หาญบัวแกว   

10027 นางสาวกุลสตรี  โนนกอง   

10028 นางสาวจารุวรรณ  ทินนอย   

 
6. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 

 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวนิศากร  รอดมาลี   

10002 นายนิรนุช  อุทัยกลม   

10003 นางสาวสิริยากร  บุตรสอน   
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7. ตาํแหนงนายชางไฟฟา  

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นายธีรยุทธ  นนศรีราช   

10002 นายสัจจพงษ  แสนงาม   

10003 นายศราวุธ  แพงแสง   

10004 นายการัณยภาส  ศรีภัทรศักดิ์   

10005 นายเจตจรินทร  ศรสีถาน   

10006 นายกัมปนาท  นาชัยสินธุ   

  
8. ตําแหนงพนักงานธุรการ  

 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางภาวิณี  พรมศรี   

10002 นางสาวไอลดา  สุทธิ   

10003 นางสาวภริตพร  การุญกร   

10004 นายนวพล  พันอกแดง   

10005 นางสาวนงนุช  มาสงิห   

10006 นางสาวชนิศา  มีชยัทร   

10007 นางสาวภัทรชนก  คําด ี   

10008 นางสาวกนกวรรณ  อามาตยเสนา   

10009 นางสาวพิชญา  ผลทับทิม   

10010 นางสาวสุกานดา  ศิริขันธแสง   

10011 นางสาวขนิษฐา  ศิริพล   

10012 นางสาวรุงฤดี  สุวรรณา   

10013 นางสาวน้ําสม  ไชยสันต   

10014 นางสาวชนัญชิดา  อันทะแสง   

10015 นางสาวศศิธร  กินารกัษ   

10016 นางสาวกรรณิการ  พรศรีสุราช   

10017 นางสาวพรชนก  ภูพิพัฒน   

10018 นายธีระเดช  ประนมศรี   
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เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10019 นางสาวนงคราญ  ภูแมน้ํา   

10020 นาสาวณัฏฐภิญญา  กุลชะโมรินทร   

10021 นางสาวสุวรรณา สุดสนธิ ์   

10022 นางสาววริศรา  ละอองคํา   

10023 นางสาวอัมพร  จันทโยธ ี   

10024 นางสาวภาคิณี  วงษโก   

10025 นางสาววัชราภรณ  เสนาราษฎร   

10026 นางสาวศิริวรรณ  รักษาภักดี   

10027 นางสาวมันทะนา  ภักดียา   

10028 นางสาวสุนิสา  ขวาโยธา   

10029 นางสาวพิชชาทร  บุตรรัตน   

10030 นางสาววันเพ็ญ  พลเสน   

10031 นางสาวปณิตา  ประทิบอาราม   

10032 นางสาวชุติภา  ภูประวัน   

10033 นางสาวลักษณาวดี  ประการสดับ   

10034 นางสาวอุษารวี  เปรมผล   

10035 นางสาวอุไรวรรณ  พามนตรี   
    

9. ตําแหนงพนักงานพัสดุ  

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาววนารัตน  แกวบริบัตร   

10002 นายวรพจน  มณีรัตน   

10003 นายจักรพันธ  นามมณี   

10004 นางสาวชนากานต  ลามคาม   

10005 นายพงศธร  ศรีชนะ   
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10. ตําแหนงผูชวยพยาบาล  

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นายนิวัฒน  บุญจันทร   

10002 นางสาวภัทราวดี  พิกุลทอง   

10003 นางสาวศรรัก  ศรชีะนะ   

10004 นางสาวบุษราคัม  พรอมญาติ   

10005 นายชูเกียรติ  อินทรทับ   

10006 นายนพรัตน  ปะมาคะตัง   

10007 นางสาวชนาภา  แกวบูโฮม   

10008 นางสาววิชุดา  เตชะพล   

10009 นางสาวชุติมา  ขันธศิลา   

10010 นางสาวเมธินุช  นิลเนตร   

10011 นายชรายุทธ  ดิษฐเจริญ   

10012 นางจนัทิมา  แสงออน   

10013 นางสาวศศิธร  เจริญไชย   
  

11. ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข  
   

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวปญดา  คะนะมะ   

10002 นางสาวเพ็ญศรี  ชาววาป   

10003 นางนงเยาว  นนศรีราช   

10004 นางสาววิมล  อุปลี   

10005 นางสาวณัฐปวีณ  ปองสงคราม   

10006 นางสาววชิรา  โนนศรี   

10007 นายสมภพ  ถึงนอก   

10008 นางสาวจรรยวรรธน  ธนาเจาแกนแกว   

10009 นางสาวศิรินุช  หนองโทน   

10010 นางสาวปริญญา  เหลาวงษา   

 
 
 
 



  

-8- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10011 นางสาวสมสวน  ภูกลาง   

10012 นางสาวจันทราภรณ  ทองนชุ   

10013 นางสาวยุพยงค  พูลสวัสดิ์   

10014 นางสาวเยาวลักษณ  อะโน   

10015 นางสาวรัชนี  ภูก่ิงหิน   

10016 นางสาวนรินทิพย  จันทเขตต   

10017 นางสาวจิราภรณ  เจียมพรม   

10018 นายอัครสิทธิ์  เครือสา   

10019 นายอัศวิน อุปละ   

10020 นางจิณณวัตร  ทุมวนั   

10021 นางสาวปาริฉัตร  อุทัยแสน   

10022 นางสาวปยนุช  วงบานดู   

10023 นางอุบลวรรณ  โกมาสถิตย   

10024 นายคณิตศร  เลิศศักดิ์ศรีสกุล   

10025 นางมณีรัตน  หานาม   

10026 นางสาวสุกัญญา  ปะกิระโส   

10027 นางสาวศิริวิภา  บุญใบ   

10028 นางสาวน้ําทิพย  ภูเรียนคู   

10029 นายปฏิภาณ  พรมวงศ   

10030 นายจิรวัฒน  จักรนารายณ   

10031 นางสาวสุภาพร  ขุนง้ิว   

10032 นางสาวจุฑารัตน  บํารุง   

10033 นายสุริยา  อาจหาญ   

10034 นายนิพนธ  พลชํานิ   

10035 นางสาวรัชนีญา  ปะกิระคะ   

10036 นางสาวลกัษณา  บํารุง   

10037 นางสาวธนพร  ศิรพล   

10038 นายวิทยา  บุญบุตตะ   

10039 นายนรุตม  แกวสีขาว   

10040 นางสาวประภัสสร  ศรีขัดเคา   
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12. ตําแหนงพนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค  

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาววรรณิดา  นามคําภา   

10002 นายสุริยสิทธิ์  คุณปอง   

10003 นายสิริกร  เจริญยิ่งสุขสันต   

10004 นางสาวภาพิมล  ละภักดี   

10005 นายจิตกาล  คําแกว   

10006 นางสาวศุภลกัษณ  อินทะไชย   

10007 นายวรภพ  อัญชุลี   

10008 นางสาวพรนิภา  ชมุทอก   

10009 นายศุภกานต  วงษาวัตร   

 
13. ตาํแหนงพนกังานประจาํหองทดลอง  

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวธนาภรณ  สรุะภา   

10002 นางสาวศิรินันต  ไพคํานาม   

10003 นางสาวอุษณา  ศรีสารคาม   

10004 นายภาณุวัฒน  บุญภิละ   

10005 นายพัศศักดิ์  จันทรจรัส   

10006 นายธนณัฏฐ  คุณสาร   
 
  

14. ตาํแหนงพนกังานประกอบอาหาร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาวจริยา  ไชยพาพิมพ   

10002 นางสาวรัตนา  แกวอรุณ   

10003 นายณัฐพงศ  แดงบุดดา   

10004 นางสาวรัชดา  ตะภา   
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ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  

 
ความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะและวิธีการประเมนิ 
วัน เวลาและสถานท่ี 

ในการประเมินฯ 
ตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ัวไป(50 คะแนน) 
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบขอเขียน 
 
 
2. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
   2.1  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
          (50 คะแนน) 
 - วิธีการประเมิน  โดยการสอบขอเขียน 
 
 
- วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏบัิต ิ
 
 

วันอาทิตย ท่ี 22 ธนัวาคม  2562 
เวลา  09.00 น.  – 10.00 น. 

ณ  อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 

 
วันอาทิตย ท่ี 22 ธนัวาคม  2562 

เวลา  10.00 น.  – 12.00 น. 
ณ  อาคารศูนยแพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก 

 
 

ณ  อาคารศูนยแพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก 
เวลา  11.00 น.  – 12.00 น. 

ณ อาคารบรกิารและจอดรถ 9 ชั้น  
กลุมงานโภชนศาสตร(ชั้น 7 ) 

เวลา  11.00 น.  – 12.00 น. 

ณ     หองประชุมตักสลิา อาคารผูปวยนอก 
ชั้น 4 

เวลา  13.00 – 16.30 น. 
 

- ทุกตําแหนง 
 
 
 
 

- ทุกตําแหนง 
(ยกเวนตําแหนงนักปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน) 

 
 
 

- ตําแหนงนักวิชาคอมพิวเตอร 
 

- ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร 
 
 
 
- ตําแหนงนักปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน 
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