
    
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่และรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
ในต าแหน่งเภสัชกร, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานเภสัชกรรม, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

__________ 

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง รับสมัคร บุคคล                      
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่งเภสัชกร, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานเภสัชกรรม 
ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง นั้น 

กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามา รถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามา รถ ทักษะ และสมรรถนะ          
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
      ตามเอกสารแนบท้าย 

  ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    ตามเอกสารแนบท้าย 

   ค ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

          ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
 ๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ  
สอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้   
 ๔.1  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว  
 ๔.2 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
 ๔.3 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.4  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 
    

๔.5  ผู้เข้าสอบ… 
 

- ส าเนา - 
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 ๔.5 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด
ในตารางการประเมินผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 
 ๔.6 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น  
 ๔.7 เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 
 ๔.8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ 
เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
 ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 ๖. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

ง) กรมการแพทย์จะประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันอังคารที่ 
26 มีนาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง              
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และทางเว็บไซต์ที่ 
www.inderm.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. 2562 

                            

 

 
 (นางพู่กลิ่น  ตรีสุโกศล )                                

                            นายแพทยเ์ชีย่วชาญ ด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยา 
        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 

                              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 
 

  สายรุ้ง / คัด  

(ลงชื่อ)    พู่กลิ่น  ตรีสุโกศล 

ส ำเนำถูกต้อง 

 (นำงสำวสำยรุ้ง   นุ่มโต) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

งำนทรัพยำกรบุคคล   สถำบันโรคผิวหนัง 
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๑๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓ 

(ลงชื่อ) สำยรุ้ง นุ่มโต 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมการแพทย์ 
ลงวันที ่๑๔ มีนาคม  2562 

เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่และรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

----------------------- 

1.ต าแหน่งเภสัชกร 
ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 - ไม่มีผู้สมัครสอบ -   

2.ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวณัฐธิดา ช่วยคิด  

002       นายนิพล แจ่มกระจ่าง  

003 นางสาววริศรา ประทุมไข  

004 นางสาวชลธิชา ไทยภักดี  

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

วัน เวลา  
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ 

001 - 004 ห้องประชุม 608  ชั้น 6 
สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี 

3.ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 
ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 - ไม่มีผู้สมัครสอบ -   
 

4.ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 - ไม่มีผู้สมัครสอบ -   
 
 
 

5.ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้... 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมการแพทย์ 
ลงวันที ่๑๔ มีนาคม  2562 

เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่และรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

----------------------- 

5.ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวทัศวรรณ ฝั่นเฝือ  

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

วัน เวลา  
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 09.15 น. 

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ 

001 ห้องประชุม 608  ชั้น 6 
สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี 

 


