ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
_________________________
ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตาแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นั้น
บัดนี้ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการ ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1.1 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางสาวชนกกานต์ พันธวงศ์
1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
- ไม่มีผู้สมัคร –
1.3 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาววรรณพร มูลเงิน
2
นางสาวพิมนภา ศรีเหลืองรัศมี
3
นางสาวรัมภาพัชร์ ศรีนุรัตน์
4
นางสาวโรสรินทร์ บุรพจิตร์
5
นางสาวกมลนัทธ์ มากมูล
6
นางสาวจุฑามาศ อรุณเพรชประทีบ
7
นางสาวนิรมล เข็มทอง
8
นางสาวอรพิชา ชีวโสภณ
9
นางสาวชนาภา อังคเศรณีกุล
10 นายธีรชัย นิลรัตน์คา
11 นายชณิณทร สอนพงษ์
12 นางสาวยุวลักษณ์ บุญญะจักร์
13 นางสาวพิชญานิน วงศ์เคี่ยว
14 นางสาวรุ่งเรือง กาญจมพิมาย
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1.3 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
15
นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ
16
นางสาวกรองกาญจน์ ธารสมบัติ
17
นางสาวพุธิตา รุ่งเรือง
18
นางสาวสาวิตรี วงษ์ศรีแก้ว
19
นายสุวัชชัย เที่ยงพนวงศ์
20
นางสาวนฤมล งามประเสริฐ
21
นางสาวเสาวนีย์ ไกรแสงศรี
22
นางสาวภัทราภรณ์ ทองสมจิตต์
23
นางสาวรัตยาธรณ์ วงศรีเทพ
24
นางสาวกัญญาภัค พูลศรี
25
นางทิพย์อมร อาราม
26
นางสาวลลิตา บาลวงษา
27
นางสาวหฤทัย ประทุมชาติ
28
นางสาวกรรณิการ์ ภักตร์ผ่อง
29
นางสาวประไพรพร เขียวเจริญ
30
นางสาวอัจฉรินทร์ ศักดิ์นิธินนท์
31
นายวรวิช ปานพรม
32
นายธนกร เสนาจันทร์
33
นางสาวสุภิญญา มากุล
34
นางสาวจุฬาวรรณ สระทองหน
35
นางสาวภัทราภรณ์ ทองสมจิตต์
36
นางสาวศรัณย์รัชต์ เฉลิมแสน
37
นางสาวขนิษฐา ประพันธ์กาล
38
นางสาวกุลณัฐ สีเสือ
39
นางสาวประภารัตน์ เหล็กดี
40
นางสาวณัฐธิดา ใจหาญ
41
นางสาวกัลยา พูนเพิ่ม
42
นางสาวภารวี อัฑฒะฐิติ
43
นางสาวขวัญเรือน ณ นครพนม
44
นางสาวดวงพร สายบุตร
45
นางสาวพิชามญช์ วิชัยดิษฐ
46
นางสาวภัคณัฏฐ์ฌาย์ บุญจี้
47
นางสาวจิรัญญา ขัติยศ
48
นางสาวชนกกานต์ พันธวงศ์
49
นางสาววิชชุตา โควสุรัตน์
50
นางสาวสิรินยา สมเครือ
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1.3 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
51
นายอาทินันทน์ แก้วประจันทร์
52
นางสาวเจนจิรา โชติชัย
53
นายธนดล เลิศวิริยะ
54
นางสาวธนันญา อภิชยานุภาพ
55
นางสาวอนินทิตา กังแฮ
56
นางสาวกัญญ์ติชา จิตกระจ่าง
57
นางสาวโชติกา สังข์ทอง
58
นายจุลดิศ อินทรีเดียว
59
นางสาวจุฑามาศ ขานกระโทก
60
นางสาวประภัสสร วรปัญญา
61
นางสาวกัลยกร รัตนรัตน์
62
นางสาวอรสา กาฬแสง
63
นายอนุชิต วรภักดี
64
นายกฤษฎางค์ นาคกลั่น
65
นายฐานทัพ เพชรนิล
66
นางสาวอาภา ศุภศร
67
นางสาวอารียา พลเดช
68
นางสาวสุพัชญา ประโหมด
69
นางสาวฐิวริญณ์ น้อยน้าเที่ยง
70
นางสาวมลวิภา มูลสารี
71
นางสาวกนกวรรณ วรพันธ์ศิริกุล
72
นายทิวัตถ์ อานวยปรีชากุล
73
นายจารึก ประเทืองยุคันต์
74
นางสาวนาราภัทร อ่าวิถี
75
นางสาวภัทรกร นาคเกลี้ยง
76
นางสาวณัฏฐณิชา ณะแก้ว
77
นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
78
นางสาวพิชญานิน วงศ์เคี่ยม
79
นายธีระพล พันธ์ศรี
80
นางสาวภนิตา จิราพงษ์
81
นางสาวรุ่งเรือง กาญจนพิมาย
82
นางสาวจิราพร รัตนวิเชียร
83
นางสาวธัญญารัตน์ คงชมสุข
84
นายวันเฉลิม คงนาค
85
นางสาวจิรัฐติกาล สุขโต
86
นางสาวภัทราภรณ์ ทองสมจิตต์
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1.3 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
87
นางสาวธันยธร จันทร์ใย
88
นางสาวปาลิตา ฉิมวัย

หมายเหตุ

1.4 ตาแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
- ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน (สถานที่สอบ) ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
2.1. ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
วัน และสถานที่
เลขประจาตัวสอบ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ทาการประเมิน
ผู้สมัคร / เวลา
และวิธีการประเมิน
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ที่สอดคล้องกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
เลขที่ 1
วิธีการประเมิน สอบสัมภาษณ์
ชั้น 11
เวลา 9.30 – 12.00 น.
- ความรู้เฉพาะตาแหน่งรังสีการแพทย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

2.2. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ
ที่สอดคล้องกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
- ระเบียบงานสารบรรณ 2526
วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน
ที่สอดคล้องกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Microsoft office : Word, Excel, Power Point)
วิธีการประเมิน สอบภาคปฏิบัติ

เลขประจาตัวสอบ
ผู้สมัคร / เวลา
เลขที่ 1 - 88
เวลา 09.00 – 11.00

วัน และสถานที่
ทาการประเมิน

วันที่ 14 กรกฎาคม
2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 4
ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เลขที่ 1 – 88
เวลา 12.00 – 17.00 น.
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3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ า นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ วั นที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.และ ทางเว็ บไซด์
www.rajavithi.go.th
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงทรงสแลค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
4.3 ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครและบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การประเมิ น อาจพิ จ ารณาไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.4 การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
4.4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
สอบ
4.4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่
จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้
เท่านั้น
4.4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลา ที่กาหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.4.7 ผู้รับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้
ผู้ใดนั่งผิดที่ในตารางการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ นั้น
4.4.8 เขียน ชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ
ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบ
คนอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
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4.4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนจึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมิน จะนาออกจากห้อง
ประเมินไม่ได้ เว้นแต่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาต เท่านั้น
4.4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้
หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุ จ ริ ต อาจไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.6 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี้
5. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนและยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
5.1 ใบสมั ค รที่ พิม พ์จ ากอิ นเทอร์ เน็ ต ติด รูป หน้า ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ส วม
แว่นตาดา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือขนาดหนึ่งนิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดาขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป)
5.3 สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.5 ใบรั บรองแพทย์ และใบรั บรองเอกซเรย์ ปอด (ออกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ
เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร
5.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญแสดงการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5.8 ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะบางตาแหน่งที่กาหนด
ทั้งนี้ ในสาเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับ
ไว้ด้วย **หลักฐานการสมัครให้นาตัวจริงมาด้วย**
ประกาศ ณ วันที่
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