
 
 

 
 
 
                                                            ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน 
   ________________________________ 

 ตามที่ไดมีประกาศกรมการแพทย ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป  ในตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน และจะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  นั้น 

 กรมการแพทย จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี ้

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
      ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ 
 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่  ๑  ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
เลขประจําตัวสอบ 

ของผูสมัคร 
 
๑. ความรูความสามารถทั่วไป    
    (๑๐๐  คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบขอเขียน 
๒. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
    (๑๐๐  คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบขอเขียน 
๓. ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร    
    (๑๐๐  คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ 
 

 
วันที ่ ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ 
ชั้น  ๑  และหองปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร  

 
เลขท่ี๐๐๑ – เลขท่ี ๐๑๖ 

 
       

 
 
 



- ๒ - 

ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
    กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ  ในวันที ่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ณ  งานทรัพยากรบุคคล  อาคารอํานวยการ ชั้น ๓  และทาง  
www.sdtc.co.th  

 
 

   ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
         ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเทา
หุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปน
สุภาพชน 
        ๒. เปนหนาที่ของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
          ๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก
ใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจาหนาทีค่วบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 
          ๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
และการสอบสัมภาษณ ตองปฏิบัติดังนี้   
     ๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
            ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหอง
สอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว 
         ๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด 
           ๔.๔ ตองเขาประเมินกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการประเมินกําหนดใหเทานั้น 

   ๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแลว 
๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

   ๔.๖ ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด
ในตารางการประเมิน ผูที่เขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการประเมินใน
ตําแหนงที่สมัครอีก 
          ๔.๗ ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามที่นั่งและหองประเมินที่กําหนดให ผูใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น  
          ๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัคร
และเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น 
 
 
 
 



- ๔ – 
 

         ๔.๙ เมื่ออยูในหองประเมิน ขณะประเมินไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินฯ 
          ๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได  
          ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการประเมิน จะนําออกจากหองประเมินไมได 
เวนแตคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น 
          ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินใหหยุดทํา
ตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินได
อนุญาตแลว 
          ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมได 
เขารับการประเมิน และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู  
       ๕. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
       ๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขา
รับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

จ) กรมการแพทยจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ในวันที่  ๓๐ 
เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ งานทรัพยากรบุคคล  อาคารอํานวยการ  ชั้น ๓ และทางเว็บไซตท่ี 
www.sdtc.co.th 

                             ประกาศ ณ วันที ่ ๑๗  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                           
                                                        (นายธนูรัตน    พุทธชาต)ิ 

                                                       นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                       รักษาการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 

                                                       ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศกรมการแพทย 

ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๐๐๑ นางสาวศรัญญา        แกวพรม  

๐๐๒ นางสาวรัตนาภรณ     นิ่มชวย  

๐๐๓ นางสาวรวินนท         ยังกอปศิลป  

๐๐๔ นางสาวติญาลักษณ    ลอยวิสุทธิ์  

๐๐๕ นางสาวนลัทพร         ทองใหญ  

๐๐๖ นางสาวนิดาวิณี         ลอโมง  

๐๐๗ นางสาวภาวิณี           หมันเจริญ  

๐๐๘ นางสาวฟาริดา          หวาเอียด  

๐๐๙ นางสาวสุธาทิพย        วารีกลุ  

๐๑๐ นางสาวนัดดา            หมื่นเมือง  

๐๑๑ นางสาวนิสากร          แกวทอง  

๐๑๒ นางสาวสุพิชชา          แกวกลม  

๐๑๓ นางสาวรัตนากร         ศิริบตุรวงค  

๐๑๔ นางสาวฉัฐสุรีย          สหกโร  

๐๑๕ นางสาวอัญฐิฎาทิพย   ยีหวังเจริญ  

๐๑๖ นายไตรทศ               ใชฮวดเจริญ  

 
 
 
 
 

 


