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2) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

  ใหผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินภาคความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังนี้ 
   

วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ 

อุปกรณท่ีใชในการสอบ 

ตําแหนง 
- เจาพนักงานธรุการ (กลุมอํานวยการ) 
- นิติกร (กองกฎหมาย) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (กองสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร  
(กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วิศวกร (ส่ิงแวดลอม)  
(กองวิศวกรรมการแพทย) 
- วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(กองวิศวกรรมการแพทย) 
- วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 1 จังหวัดเชียงใหม) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมลานนา 2 ชั้น 2  
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1  
จังหวัดเชียงใหม 
 

 
01001 – 01026 
02001 – 02138 
04001 – 04307 

 
14001 – 14050 

 
15001 – 15014 

 
16001 - 16007 

 
18001 – 08007 

 
 
 
 
 
 

 
 

17001 – 17007 
 

ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(ขอเขียน) 
1. ความรูความสามารถ
ท่ัวไป จํานวน 40 ขอ 
(40 คะแนน) 
2. ความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนง  
จํานวน 60 ขอ  
(60 คะแนน) 
 

- ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 
- น้ํายาลบคําผิด 
- เฉพาะตําแหนง วิศวกร 
(ชีวการแพทย) และ
วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 
สามารถใชเครื่องคํานวณ
เลข 
ท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการบวก ลบ คูณ 
หาร ถอดรูท และ 
คิดเปอรเซ็นตเทานั้น 
โดยผูเขารับการประเมิน
เปนผูจัดหาเอง 
- ดําสอดํา 2B ข้ึนไป 

 
 
 
 
 

วัน เวลา... 
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วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ 

อุปกรณท่ีใชในการสอบ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 5 จังหวัดราชบุรี) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม1 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5  
จังหวัดราชบุรี 
 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 6 จังหวัดชลบุรี) 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
(ศูนยพัฒนาการสาธารณสุข 
มูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดชลบุร ี
 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการพัสดุ 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 8 จังหวัดอุดรธาน)ี 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ โรงเรียนกัลยาวัตร อาคาร 1   
จังหวัดขอนแกน 
 

11001 – 11011 
19001 – 19007 
 

 
 
 
 
 

 
 
05001 – 05128 

 
 

09001 – 09042 
 
 
 
 
 
 
 

06001 – 06183 
10001 – 10031 

 
 
 
 
 

 

ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(ขอเขียน) 
1. ความรูความสามารถ
ท่ัวไป จํานวน 40 ขอ 
(40 คะแนน) 
2. ความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนง  
จํานวน 60 ขอ  
(60 คะแนน) 
 

- ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 
- น้ํายาลบคําผิด 
- เฉพาะตําแหนง วิศวกร 
(ชีวการแพทย) และ
วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 
สามารถใชเครื่องคํานวณ
เลข 
ท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการบวก ลบ คูณ 
หาร ถอดรูท และ 
คิดเปอรเซ็นตเทานั้น 
โดยผูเขารับการประเมิน
เปนผูจัดหาเอง 
- ดําสอดํา 2B ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 

วัน เวลา... 



 
- 46– 

 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ 

อุปกรณท่ีใชในการสอบ 

- วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 4  
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 
- นิติกร 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ชั้น 4  
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- วิศวกร (ชีวการแพทย) 
(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
สุราษฎรธานี 
 

20001 – 20004 
 

 
 
 
 
 

 
 
03001 – 03048 
12001 – 12020 

 
 
 
 
 
 
 

 
07001 – 07090 
13001 – 13032 
21001 - 21011 

 
 
 
 
 

 

ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(ขอเขียน) 
1. ความรูความสามารถ
ท่ัวไป จํานวน 40 ขอ 
(40 คะแนน) 
2. ความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนง  
จํานวน 60 ขอ  
(60 คะแนน) 
 

- ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 
- น้ํายาลบคําผิด 
- เฉพาะตําแหนง วิศวกร 
(ชีวการแพทย) และ
วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 
สามารถใชเครื่องคํานวณ
เลข 
ท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการบวก ลบ คูณ 
หาร ถอดรูท และ 
คิดเปอรเซ็นตเทานั้น 
โดยผูเขารับการประเมิน
เปนผูจัดหาเอง 
- ดําสอดํา 2B ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 

วัน เวลา... 
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วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ 

อุปกรณท่ีใชในการสอบ 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
 (สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 12 จังหวัดสงขลา) 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม  
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 12 จังหวัดสงขลา 
 

08001 – 08078 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(ขอเขียน) 
1. ความรูความสามารถ
ท่ัวไป จํานวน 40 ขอ 
(40 คะแนน) 
2. ความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนง  
จํานวน 60 ขอ  
(60 คะแนน) 
 

- ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 
- น้ํายาลบคําผิด 
- เฉพาะตําแหนง วิศวกร 
(ชีวการแพทย) และ
วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 
สามารถใชเครื่องคํานวณ
เลข 
ท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการบวก ลบ คูณ 
หาร ถอดรูท และ 
คิดเปอรเซ็นตเทานั้น 
โดยผูเขารับการประเมิน
เปนผูจัดหาเอง 
- ดําสอดํา 2B ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


