
 
 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ใหผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินภาคความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบขอเขียน) ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ดังนี้ 

 

1) ศูนยสอบ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

   

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช 
ในการสอบ 

วันเสารท่ี  
14 กันยายน 2562 

เวลา 
09.00 – 12.00 น. 
 
 

1. นักวชิาการคอมพิวเตอร  
2. วิศวกร (ชวีการแพทย)  
3. วิศวกรโยธา  
4. สถาปนกิ  
5. นักวชิาการพัสดุ  
6. เจาพนักงานธุรการ 
ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ัวไป  
30 ขอ (30 คะแนน) 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
70 ขอ (70 คะแนน) 
 
 
 

011001 – 011034 
012001 – 012018 
013001 – 013005 
014001 – 014009 
015001 – 015090 
016001 - 016028 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เทากับ 2 บี หรือ 
มากกวา 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 
หมายเหตุ :  
(เฉพาะ ผูเขาสอบ
ตําแหนงวิศวกรโยธา 
วิศวกร (ชวีการแพทย)
และสถาปนิก 
อนุญาตใหนําเครื่อง 
คิดเลขแบบไมมีสูตร 
การคํานวณ  
เขาหองสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) ศูนยสอบ (จังหวัดเชียงใหม) ณ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม 
  

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช 
ในการสอบ 

วันเสารท่ี  
14 กันยายน 2562 

เวลา 
09.00 – 12.00 น. 
 
 

1. นักวชิาการคอมพิวเตอร  
2. วิศวกร (ชวีการแพทย)  
3. วิศวกรโยธา  
4. สถาปนกิ  
5. นักวชิาการพัสดุ  
6. เจาพนักงานธุรการ 
ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ัวไป  
30 ขอ (30 คะแนน) 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
70 ขอ (70 คะแนน) 
 
 
 

021001 – 021002 
-ไมมีผูสมัครสอบ- 

023001 
024001 – 024002 
025001 – 025007 

-ไมมีผูสมัครสอบ- 
 

ณ หองประชุม
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เทากับ 2 บี หรือ 
มากกวา 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 
หมายเหตุ :  
(เฉพาะ ผูเขาสอบ
ตําแหนงวิศวกรโยธา 
วิศวกร (ชวีการแพทย)
และสถาปนิก 
อนุญาตใหนําเครื่อง 
คิดเลขแบบไมมีสูตร 
การคํานวณ  
เขาหองสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) ศูนยสอบ (จังหวัดขอนแกน) ณ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแกน 
  

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช 
ในการสอบ 

วันเสารท่ี  
14 กันยายน 2562 

เวลา 
09.00 – 12.00 น. 
 
 

1. นักวชิาการคอมพิวเตอร  
2. วิศวกร (ชวีการแพทย)  
3. วิศวกรโยธา  
4. สถาปนกิ  
5. นักวชิาการพัสดุ  
6. เจาพนักงานธุรการ 
ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ัวไป  
30 ขอ (30 คะแนน) 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
70 ขอ (70 คะแนน) 

031001 – 031004 
032001 – 032003 

033001 
034001 

035001 – 035012 
036001 - 036004 

ณ หองประชุม
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
เขต 7 จังหวัด
ขอนแกน 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เทากับ 2 บี หรือ 
มากกวา 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 
หมายเหตุ :  
(เฉพาะ ผูเขาสอบ
ตําแหนงวิศวกรโยธา 
วิศวกร (ชวีการแพทย)
และสถาปนิก 
อนุญาตใหนําเครื่อง 
คิดเลขแบบไมมีสูตร 
การคํานวณ  
เขาหองสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4) ศูนยสอบ (จังหวัดสงขลา) ณ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา 

   

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาท่ีสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช 
ในการสอบ 

วันเสารท่ี  
14 กันยายน 2562 

เวลา 
09.00 – 12.00 น. 
 
 

1. นักวชิาการคอมพิวเตอร  
2. วิศวกร (ชวีการแพทย)  
3. วิศวกรโยธา  
4. สถาปนกิ  
5. นักวชิาการพัสดุ  
6. เจาพนักงานธุรการ 
ภาคความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ัวไป  
30 ขอ (30 คะแนน) 
- วิชาความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
70 ขอ (70 คะแนน) 

041001 – 041002 
042001 – 042004 

043001 
-ไมมีผูสมัครสอบ- 

045001 – 045010 
046001 - 046003 

ณ หองประชุม
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
เขต 12 จังหวัด
สงขลา 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เทากับ 2 บี หรือ 
มากกวา 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 
หมายเหตุ :  
(เฉพาะ ผูเขาสอบ
ตําแหนงวิศวกรโยธา 
วิศวกร (ชวีการแพทย)
และสถาปนิก 
อนุญาตใหนําเครื่อง 
คิดเลขแบบไมมีสูตร 
การคํานวณ  
เขาหองสอบได 
 

 


