
 
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

  ตําแหนงนักรังสีการแพทย ตําแหนงผูชวยทันตแพทย 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล และ ตําแหนงนักทัศนมาตร 

__________________________ 
  ตามท่ีไดมีประกาศกรมการแพทย (โรงพยาบาลราชวิถี) ลงวันท่ี 27 ธันวาคม  2562 เรือ่ง         
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงตําแหนงนักรังสีการแพทย ตําแหนงผูชวย 
ทันตแพทย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล และ ตําแหนงนักทัศนมาตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 28  กุมภาพันธ 2563 นั้น 

  บัดนี้ กรมการแพทย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการ ดังนี้ 

1. รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.1 ตําแหนงนักรังสีการแพทย 
 - ไมมีผูสมัคร – 
 
1.2 ตําแหนงผูชวยทันตแพทย 
 - ไมมีผูสมัคร – 
 
1.3 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวเปมิกา ผาสุก  
2 นายชัยเนติ คงกระจาง  
3 นางสาวดุสิตา สาคร  
4 นางวิภาดา กะลัมพะวณิช  
5 นายณธมณ คงทอง  
6 นางสาวภัคณัฏฐฌาย บุญจี ้  
7 นายสถาพร ทองขาว  
8 นางสาวปรีณาพรรณ ขัติพันธุ  
9 นางสาวแกวตา แซเซ้ีย  

10 นายวีระชิต แสงรัตนทองคํา  
11 นางสาวอิสรีย มงคลธนวัฒน  
12 นางสาวธัญรดี  ภูเจริญ  

 ..//2.ตําแหนง.. 
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 1.4.ตําแหนงนักทัศนมาตร 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวอดิสย สมคะเนย  
2 นางสาวอุไรวรรณ เมืองมา  
3 นางสาวภัสชิตา ทอนทอง  
4 นางสาวชณุตพร สอนเจริญทรัพย  
5 นางสาววิจิตรา ทองหนัก  
6 นางสาวภัทรียา เสรีสันติวงศ  
7 นางสาวศรีสุดา กําแพงแกว  
8 นางสาวปภาวี วานิชกูล  
9 นางสาวทฤฒมน เอ้ือนอมจิตตกุล  

10 นางสาวนงนภัส สีดา  
11 นายชัยวัฒน พรมลา  
12 นางสาวสาลินี ดูเบย  
13 นางสาวพิชามญชุ จันทรอินทร  

 

2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน (สถานท่ีสอบ) ความรูความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ 

  2.1. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจําตัวสอบ 
ผูสมัคร / เวลา 

วัน และสถานท่ี 
ทําการประเมิน 

1.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Microsoft office : Word, Excel, Power Point) 

วิธีการประเมิน  สอบภาคปฏิบัติ 
 

 
ประเมินดานความสามารถและทักษะ       
    ท่ีสอดคลองกับตําแหนง  (100 คะแนน) 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิธีการประเมิน   สอบขอเขียน 

    ท่ีสอดคลองกับตําแหนง (100 คะแนน) 
 

เลขท่ี 1 - 12 
เวลา 09.00 – 10.00 

 
 

เลขท่ี 1 – เลขท่ี 12 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

 

วันท่ี 10 มีนาคม 2563  
ณ หองประชมุสุพรรณิการ 

ชั้น 11  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 

 

 

 

//2.1 ตําแหนง.. 
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2.2. ตําแหนงนักทัศนมาตร 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจําตัวสอบ 
ผูสมัคร / เวลา 

วัน และสถานท่ี 
ทําการประเมิน 

2. ประเมินดานความสามารถและทักษะ       
    ท่ีสอดคลองกับตําแหนง  (100 คะแนน) 

วิธีการประเมิน   สอบขอเขียน 
- ความรูเฉพาะตําแหนงนักทัศนมาตร 

เลขท่ี 1 – เลขท่ี13 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

วันท่ี 10 มีนาคม 2563  
ณ หองประชมุสุพรรณิการ 

ชั้น 11  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

3.  ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กรมการแพทย (โรงพยาบาลราชวิถี) จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล วันท่ี 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.
และ ตําแหนงนักทัศนมาตร วันท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 ทางเว็บไซด www.rajavithi.go.th  

4.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใหผูสมัคร  
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

4.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม คือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกงทรงสแลค สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม
รองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

4.2 เปนหนาท่ีของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ  

4.3 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทาง 
ราชการออกใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมิน อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

4.4 การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ โดยวิธีการ 
สอบขอเขียน ตองปฏิบัติดังนี้ 

4.4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหอง 
สอบ 

4.4.2  ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที  แต 
จะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 

4.4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ี 
ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด 

4.4.4  ตองเขาประเมินกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินกําหนดให 
เทานั้น 
 
 
 

 
//4.4.5 ผูเขาสอบ.. 
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4.4.5  ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบไปแลว 30 นาที  
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

4.4.6 ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน  
เวลา ท่ีกําหนดในตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตก และไมมีสิทธิเขารับ
การประเมินในตําแหนงท่ีสมัครอีก 

4.4.7 ผูรับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามท่ีนั่งและหองประเมินท่ีกําหนดให  
ผูใดนั่งผิดท่ีในตารางการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ นั้น 

4.4.8 เขียน ชื่อ-นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ  
ตําแหนงท่ีสมัครและเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 

4.4.9 เม่ืออยูในหองประเมิน ขณะประเมินไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบ 
คนอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไมออกจากหองประเมินเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินฯ 

4.4.10 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจาก 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินกอนจึงจะออกจากหองประเมินได 

4.4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการประเมิน จะนําออกจากหอง 
ประเมินไมได เวนแตกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินอนุญาต เทานั้น 
   4.4.12 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินให
หยุดทําคําตอบจะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม
การประเมินไดอนุญาตแลว 

4.4.13  เม่ือสอบเสร็จแลวตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียัง 
ไมไดเขารับการประเมิน และตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 

4.5 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินนี้  หรือผูใดทุจริต หรือ 
พยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  อาจพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

4.6 ผูใดไมมาภายในกําหนด  วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสทิธิ 
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี ้

 
                           ประกาศ ณ  วันท่ี    28      กุมภาพันธ  2563 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


