






เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

10001 นาย ชมภัก โตวงค

10002 นาง เจนจิรา ทับประเสริฐ

10003 นางสาว ณัฏฐนันท เพียสุระ

10004 นางสาว สุกัญญา บุญอาจ

10005 นางสาว อภิชา สิทธิกุลนะ

10006 นางสาว ขวัญฤดี แกวมะโน

10007 นาย วทัญู ต.ตระกูล

10008 นางสาว ฐิตอาภา อินทยศ

10009 นาย พิชชาพร ดีวิวัฒน

10010 นางสาว นฤมล จักรชัย

10011 นางสาว ชมชนก ปญจรัตน

10012 นางสาว ปาริชาติ เปรี่ยมนอง

10013 นางสาว ชนินาถ ทองดอนใหม

10014 นาย ธนพล วิริยะบัณฑิตกุล

10015 นางสาว รสลิน สมสวย

10016 นาย จิตติน มาลัย

10017 นาย ธีระพล พิมพทอง

10018 นาย วงศธร สุวรรณกิจ

10019 นาง ปริญญาวีร อุทัย

10020 นางสาว พิชญา ชายเกตุ

10021 นางสาว สุณัฐชา วงคบุญนาค

10022 นางสาว แคทลียา สวยรูป

10023 นางสาว ณิชารัศม บุญพรหม

10024 นางสาว ปฏิมากรณ ชูเชิด

10025 นางสาว วิชุดา ฉิมวิเศษ

10026 นางสาว กฤษณา พะพิยุทธิ์

10027 นางสาว วรรณภา ไรดี

10028 วาที่ร.ต. ธวัชชัย เขียวศิริ

10029 นางสาว ภควดี สายแกว

10030 นางสาว นววรรณ เดชสุวรรณ

10031 นางสาว ปภัสรินทร ศรีประทินภัสร

10032 นางสาว ยลลดา โพธิ์ศรีคูณ

10033 นางสาว ชลธิชา เกษมศรี ณ อยุธยา

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ -  นามสกุล

10034 นางสาว นนทรี ศรีเหลี่ยมงาม

10035 นางสาว พัตรพิมล จอมทรักษ

10036 นางสาว สโรชา เจียมภักดี

10037 นางสาว จันทนา แกวโยน

10038 นางสาว ปยะมาศ พุมเกิด

10039 นางสาว เจนจิรา เรืองประคํา

10040 นางสาว สุภาภรณ บํารุงจิตต

10041 นาย ธัญญะบุรณ นุชสุภาพ

10042 นางสาว นันธิญา นะหุตานนท

10043 นาย ไชยสิทธิ์ สุวรรณรัตน

10044 นาย ภูวนาถ ปอมเมือง

10045 นางสาว ชื่นนภา วณิชปญจพล

10046 นางสาว บุญเรือง ไพรสาร

10047 นาง ไพรินทร พิมหนองแขม

10048 นางสาว นภารัตน ชีขาว

10049 นางสาว จุฬารักษณ เครงจริง

10050 นางสาว ศศินา ชุณหสุวรรณ

10051 นางสาว วรรณวิกา แสงภิบาล

10052 นางสาว เพ็ญนารี บุตรศรี

10053 นาย ดิสรณ แสนคํา

10054 นาย นันทศักดิ์ คงบุญ

10055 นางสาว เกษมศรี คลาพิมาย

10056 นางสาว ลักขณา คําพุก

10057 นางสาว ภัทรวดี เพียรพานิต

10058 นางสาว ปรียาภรณ ธนบัตร

10059 นางสาว ภัทราหริน บุพผาเทพ

10060 นางสาว เพชรมณี แจมใส

10061 นางสาว ศิริวิมล บัวแกวทอง

10062 นางสาว ธัญญรัตน แสงทอง

10063 นาง ชญานี วาจาง

10064 นางสาว นฤมล ทองประสม

10065 นาย วรพงษ ล้ําเลิศ

10066 นางสาว กรรณิการ ทองพลาย

10067 นางสาว สุริภรณ อุปจันทร

10068 นางสาว น้ําฝน สอนดี

10069 นางสาว ปาริชาติ แกวพิลา

10070 นางสาว เพียงทิพย ศิริเลิศธนานนท
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ -  นามสกุล

10071 นางสาว วรวลัญช อินทรจันทร

10072 นางสาว อริสรา อานันท

10073 นางสาว สุจิตรา ดีทิพย

10074 นางสาว สรรพสิริ แสงสุข

10075 นางสาว ธิดารัตน รูประมาณ

10076 นางสาว วาสนา ทองแจง

10077 นางสาว จุฑาทิพย ปนตาวนา

10078 นางสาว วิมลทิพย นามเขื่อนแพทย

10079 นางสาว เบญจพร โพธิ์ปติกุล

10080 นางสาว เบญจรัตน กลิ่นระลึก

10081 นางสาว ณัฐกฤตา กลิ่นไทย

10082 นางสาว จํารัส วีระกาญจนพงษ

10083 นางสาว ขนิษฐา อิสโร

10084 นางสาว จันทรจิรา วิบูลยเชื้อ

10085 นาย ชลธี อินทรขันตรี

10086 นาย ณัฐดนัย ขาวลวน

10087 นางสาว พรพิไล จันทรแจงใจ

10088 นางสาว เยาวลักษณ ทิกาปูน

10089 นางสาว เพลินตา ศรีสวัสด

10090 นางสาว ณัฐพิชาพร วริศธัญญรักษ

10091 นางสาว กฤติยานี หวาจอย

10092 นางสาว สุอธิญา ทองเกลี้ยง

10093 นางสาว กนกวรรณ ละดาดาษ

10094 นางสาว อายรดา โพธิ์ศรี

10095 นางสาว ปุณณิกา ธิยอด

10096 นาง ขวัญเรือน พันธนุรัตน

10097 นางสาว กฤติยา อุยตระกูล

10098 นางสาว ยุพารัตน วัชราภิรักษ

10099 นาย จักรภัทร เทียมสอน

10100 นางสาว จิราภรณ อวนสิมมา

10101 นางสาว ประภารัตน ตั๋นติ๊บ

10102 นางสาว ชลลดา สุนทรสุทธิวัตร

10103 นางสาว อรอุษา อรชร

10104 นางสาว วรรณอนงค เจยทอง

10105 นางสาว เจนจิรา คงมี

10106 นางสาว จุฑารัตน เทียมพวง

10107 นางสาว สุจรรยา บุราคร
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ -  นามสกุล

10108 นางสาว นภาภรณ สุขเกษม

10109 นางสาว สุพรรษา จันดิษฐวงศ

10110 นางสาว ชยาภรณ หลักเพชร

10111 นางสาว วิภาพร สงคราม

10112 นางสาว จุฑารัตน ปากชํานิ

10113 นาย ยงยุทธ พรรณโรจน

10114 นางสาว สุรัญญา มงคลพิทักษสุข

10115 นางสาว วรัญญา ทาทิพย

10116 นาง มัลลิกา อิ่มจันทร

10117 นางสาว รุงกมล ประทุมมี

10118 นางสาว สุธีรา นาคพุก

10119 นางสาว นภัสวรรณ ไทยแท

10120 นางสาว วิลาวัลย คงเพชร

10121 นางสาว เบญจวรรณ รักวีรธรรม

10122 นางสาว ศิริรัตน คลายแจม

10123 นางสาว วารีริน เสารไพรสณฑ

10124 นาง มณีรุง แสงพรหม

10125 นางสาว กันตินันท วงศภาคํา

10126 นางสาว กัญญภารณ อินทแพทย

10127 นางสาว สุวรรณี จุใจ

10128 นางสาว กมลฤทัย บุญธรรม

10129 นางสาว ศดานันท พิมพจันทร

10130 นาย สันติสุข ขาวนวล

10131 นางสาว สุดา คํามี

10132 นางสาว นิษาพัชญ ทิพยจักร

10133 นางสาว กุลธารินท อุยเกียรติสกุล

10134 นางสาว คณิตตา วงคตะวัน

10135 นางสาว รัชนี พิลาวงษ

10136 นางสาว ชฎาภรณ จาเรือน

10137 วาที่ ร.ต. ดนุพล สงวนปรางค

10138 นาย สิทธิเขต โพธิ์ศรีมา

10139 นางสาว สิรินันท อินทรแชมชื่น

10140 นางสาว ฐรัชญา พยุงเกษม

10141 นางสาว ณัฏฐานันทน ทองใบ

10142 นางสาว วาริชา มักสิก

10143 นางสาว ปณิดา แสงผาด

10144 นางสาว ปรารถนา พงษคะเชน
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ -  นามสกุล

10145 นางสาว เสาวลักษณ เกิดศรี

10146 นางสาว พัชรา เทพณรงค

10147 นางสาว มณีรัตน มุนติเก

10148 นางสาว ปทพร สุดสม

10149 นางสาว ภานุมาศ หลวงจันทร

10150 นางสาว อติพร เฮงบุญยพันธ

10151 นางสาว กนกวรรณ เพียงโคกกรวด

10152 นางสาว ปริชมน สงวนชาติ

10153 นางสาว อาอีเสาะห สะแอ

10154 นาย นพฤทธิ์ เหมนุกูล

10155 นางสาว สิโรรัตน บูญรักษ

10156 นางสาว ชฏาพร เรืองเนตร

10157 นางสาว จินดาพร นันทวรากร

10158 นาย นัฐพงษ ขรรคํา

10159 นางสาว วนิดา จันทะเบา

10160 นางสาว รัตนาภรณ เจริญทอง

10161 นางสาว พิชญาภัค นามบุรี

10162 นางสาว มาลิสา ยะวงศ

10163 นางสาว ลีลานุช อุดทังไข

10164 นางสาว สุนันทา ศรีพล

10165 นางสาว นิซารีนา แวยะโกะ

10166 นาง เสาวลักษณ สงหมด

10167 นางสาว กัญญาภัค สิมภา

10168 นางสาว ปภาวรรณ แสงสุข

10169 นาง ชาลิสา จันทรออน

10170 นาย กฤชชลัช อ่ําโนวยุทธ

10171 นางสาว อนรรฆวี ปญญา

10172 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร

10173 นางสาว ปยะตา แซภู

10174 นางสาว ณัฐธิดา ไกรอุดม

10175 นางสาว สุขิตา สรรคสวัสดี

10176 นางสาว โชติกา ทินประภา

10177 นางสาว ศิรินทรนา เนตรวงค

10178 นางสาว ไพลิน พันธวงค

10179 นาย ประพัฒน ศรีประยงค

10180 นางสาว ทัศนีย ไกรอ่ํา

10181 นางสาว บัณฑิกา กุศลสง
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10182 นางสาว น้ําพุ จูกลาง

10183 นาย อริยะ พีระบูล

10184 นางสาว ปยนันท ขําหาญ

เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

10001 - 10184

หมายเหต ุ:

ในตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ตามตารางสอบ  ดังนี้

วิธีการประเมิน

1. ระเบียบวาดวยการสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

2. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.     
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

ฯลฯ

3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
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20001 นาย จินดา ชัยฤกษ

20002 นาย กฤษฎา มานะตา

20003 นาย สราวุฒิ กลิ่นเกษร

20004 นาย ธราพงษ ชูชื่น

20005 นาย ธีรภัทร ชาญณรงค

20006 นาย ณัฐพงษ ภูนะยา

20007 นาย สุเมธ พลประเสริฐ

เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

20001 - 20007

หมายเหต ุ:

ฯลฯ

5. บํารุงรักษาระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ

วิธีการประเมิน

1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย

2. การดูแลระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
3. การควบคุมระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ

4. ตรวจและซอมระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.     
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนายชางเทคนิค (ดานไฟฟา)

ชื่อ -  นามสกุล

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตําแหนงนายชางเทคนิค (ดานไฟฟา)  ตามตารางสอบ  ดังนี้
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

30001 นาย ณัฐพล วันทอง

30002 นาย อดิศักดิ์ ทองสองชั้น

30003 นาย เทพนิมิต จันดามุก

30004 นาย อภิเชษฐ วัลภา

30005 นาย นพรัตน วิเศษ

เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

30001 - 30005

ในตําแหนงนายชางเทคนิค (ดานโยธา)  ตามตารางสอบ  ดังนี้

ฯลฯ

4. ความรูดานการซอมแซม และบํารุงรักษา
อาคารเบื้องตน

วิธีการประเมิน

1. ความรูดานการเขียนแบบ งานกอสราง
(ดานโยธา)

2. ความรูดานการสํารวจงานโยธา

3. วิธีและเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางฯ

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.      
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

หมายเหต ุ: อนุญาตใหใชเครื่องคํานวณเลขที่มีขีดความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ถอดรูท และคิดเปอรเซ็นเทานั้น

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนายชางเทคนิค (ดานโยธา)

ชื่อ -  นามสกุล

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

40001 นางสาว สุธิดา พงษเผือก

40002 นาย ธิติพงษ ธารีบุญ

40003 นาย ญาณภัทร วังบุญคง

40004 นางสาว วราพร นิ่มนวล

40005 นาย พีระพงษ ดิฐปภากร

40006 นาย กิตติยะ รันทกิจ

40007 นาย เฉลิมพล ประทุมชาติ

40008 นาย ปองภพ สุคนธรัตนสุข

40009 นาย เกริกวิทย สุธีระ

40010 นางสาว อรุณสิริ โพธิ์แกว

40011 นาย อนุสรณ อุนทาว

40012 นางสาว วิจิตรา อุนละออ

40013 นางสาว ซันนารี พาชีเพชร

40014 นาย นิติเทพ นิ่มอนงค

40015 นางสาว กนกรัตน สทานไตรภพ

40016 นางสาว พรรวินท แสวงการ

40017 นาย นัฐกานต เคหาวิตร

40018 นางสาว นวลจันทร ดีซื่อ

40019 นาย พงษวัฒน มูลเงิน

40020 นาย ธวัชชัย เภาวฤทธิ์

40021 นางสาว ทรรศนันทร ศรีวิมาศ

40022 นาย สิทธิศักดิ์ ยิ้มสรอย

40023 นาย เฉลิมชาติ สาธิตอภินันท

40024 นางสาว ณิสรา เกษมจันศิรินนท

40025 นาย สรวิศ คงทน

40026 นาย พีรพจน สินสวัสดิ์

40027 นาย พิสิษฐ เจนเวชประเสริฐ

40028 นางสาว กรองแกว ตั้งปรัชญากูล

40029 นาย ปรัชญ ราชครุฑ

40030 นาย อนุชิต ดาศรี

40031 นาย ภูริเดช วงษเกิด

40032 นาย พัฒนา พิทักษธรรมากุล

40033 วาที่รอยตรี ณรัฐศภรณ เหมรา

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

40034 นางสาว คลายวาด บุณยะกาญจน

40035 นางสาว อาทิตยา พลราษฎรล้ํา

40036 นาย นิธิชัย ติยอมรวงศ

40037 นาย อนุรักษ สวนขํา

40038 นาย ณัฐพันธุ คงเอียง

40039 นาย ธนภัทร มาวัน

40040 นางสาว ธูสรา ฉายอรุณ

40041 นาย สุกฤษฎิ์ อัมพรพงษ

40042 นาย องอาจ ชัยขุนพล

40043 นาย ศุภชาติ ภูมะณี

40044 นางสาว พิชญา เพียรทรัพย

40045 นาย ณัฐากร บัวแกว

40046 นางสาว สิริรัตน ยิ้มสรอย

40047 นางสาว ไปรยา พูนพานิชอุปถัมป

40048 นาย ตอกิจ วรวิทยพิพัฒน

40049 นางสาว ธัญพิชชา วิบูลยเชื้อ

40050 นางสาว วิรัญชนา สันทัด

40051 นาย พิชญากร หาญตะ

40052 นางสาว รุจีรัตน พันธุสวัสดิ์

40053 นาย กฤษณะ สุขประวิทย

40054 นาย สรวิชญ อินทรชิต

40055 นาย พรรณฤทธิ์ จําเนียรกาล

40056 นาย ณัษฐสิทธิ์ เลิศพิพัฒนกุล

40057 นางสาว ศลิษา พรหมลาภานันทน

40058 นางสาว ฐิติมา ชนะชัยธนกุล

40059 นาย จามร งอแขก

40060 นางสาว จุฑามณี โชติธรรมานนท

40061 นางสาว จิราภรณ สุมติ๊บ

40062 นาย วิวัฒน เพิ่มสุข

40063 นางสาว ศศิธร ศิริขันแสง

40064 นางสาว ชาลินี ฤกษมาก

40065 นางสาว รัชดาวรรณ คงยัง

40066 นางสาว จินตนา ณ กาศ

40067 นาย ชัยชาญ มิตกิตติ

40068 นาย ยุทธพงษ พุกอาษา

40069 นาย ณัฐวุฒิ จุยเปยว

40070 นางสาว กุลรัตน เหลืองประเสริฐ

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

40071 นางสาว นันทิชา นอยหุน

40072 นาย พีระยศ จันทรพลับ

40073 นางสาว สุกัญญา มีสงฆ

40074 นาย เมธาสิทธิ์ อภิสกุลโรจน

40075 นาย อภิวุฒิ เจริญบูรณ

40076 นาย นพพร ศรีทองดี

40077 นาย ยุทธพงษ บัญชาญ

40078 นาย อภินันท ธนศักดิ์โสภณ

40079 นาย ทศพล สุขใจ

40080 นาย ภควัจน วิมุติกุล

40081 นางสาว เกวลิน ลอมาเละ

40082 นาย ณัฐวุฒิ โปรงใจ

40083 นาย พิเชษฐ ตูพิจิตร

40084 นาย ชาญศักดิ์ ปานะโปย

40085 นาย วัชรินทร โสภาพ

40086 นาย ภูมินทร ดงหิ่ง

40087 นาย ธนกร สงคแกว

40088 นาย ธีระวัฒน จันทอง

40089 นาย ศรายุทธ กระเครือ

40090 นาย ธนสิทธิ์ เขงวา

40091 นาย วทัญู เชื้อสะอาด

40092 นาย ศุภณัฐ เวชชศาสตร

40093 นาย อนุชิต สิมลา

40094 นาย ทองจันทร จันละพันธ

40095 นาย วิศรุต ปทุมภา

40096 นาย เด็ดเดี่ยว มาทน

40097 นางสาว ปภาวรินทร มาทน

40098 นางสาว พัชราธร วงศอนุสรณ

40099 นาย อนุกูล ชาญปอม

40100 นาย กษิดิศ พรจิตศรัณย

40101 นาย คเชนทร สอนกลา

40102 นาย ณพศร ขุนฤทธิ์แกว

40103 นาย นิธิเขต พรมชัย

40104 นางสาว พิชญกัญฐ นิติธรชานนฐ

40105 นาย นายสุรศิลป ลักษณสุขทรัพย

40106 นาย อวิรุทธิ์ อามีน

40107 นาย ฐาปนาท เสนานนท

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

40108 นาย วโรตม วงศเทียมจันทร

40109 นาย ชนุพงษ คําอิ่ม

40110 นาย พลรสิทธิ์ โตะสกุล

40111 นาย ทองธวัช เหลาเสถียรกิจ

40112 นาย นันทพล ภมรมานพ

40113 นางสาว นารีรัตน แขกรัมย

40114 นาย ณรงคชัย จวงจันดี

40115 นาย ปรีชา แสงคํา

40116 นาย ธนวัฒน จรัญรักษ

40117 นางสาว จิดาภา ชินทะวัน

40118 นางสาว พัทธิชาติ์ ลิ่มโอภาสมณี

40119 นางสาว กรกมล เกิดแปน

40120 นางสาว เมธาวี ไกรณรงค

40121 นาย จุตินันท สุวรรณศรี

40122 นาย ภูริลักษ มีมูล

40123 นาย พิเชษฐ บัวบังขัง

40124 นางสาว นัทชา ยินดีเหมาะ

40125 นางสาว ลลิตา เทียนทัน

40126 นางสาว จริยา บุตรธนู

40127 นาย สิริกร ศิริคะรินทร

40128 นาย จิรณัฏฐ พัฒนสินธรา

40129 นาย สิทธิโชค วรนิติเยาวภา

40130 นาย ปรัชญา เพียรประเสริฐ

40131 นาย ชาญชัย แกววิชัย

40132 นาย วิทวัฒน จารุวรรณรัตน

40133 นางสาว ศกุนกาญจน ชลธาร

40134 นาย นันฐวัฒน รักษาศรี

40135 นาย ภูวชัย พุมศรี

40136 นางสาว บุษกร จิ๋วแกว

40137 นาย ฤทธิรงณ อินทรารักษธานี

40138 นาย กิตติภัค ปลั่งศรี

40139 นาย ปยวรรษ เกียรติกูล

40140 นางสาว พรทิพย สายบุญ

40141 นางสาว ยูลิตา ยศรุงเรือง

40142 วาที่รอยตรี ศรัญู รัตนเตโช

40143 นางสาว กนกพันธน เขียวไสว

40144 นางสาว เจติยา ริตจันทร

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

40001 - 40144

หมายเหต ุ:

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.      
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

ในตําแหนงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ตามตารางสอบ  ดังนี้

7. การใชภาษาคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน PHP,
HTML5, JAVA, Python

8. การใชชุดคําสั่งเบื้องตนในการตรวจสอบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

ฯลฯ

4. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

5. การใชชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และระบบงาน
สํานักงานการจัดทําเอกสาร การคํานวณ การจัดทํา
เอกสารนําเสนอ

6. การออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานขอมูล
เชน SQL

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วิธีการประเมิน

1. พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคง
ไซเบอร พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

50001 นางสาว บัณฑิตา เจียมสมบุญ

50002 นางสาว เพ็ญศิริ ทองใบ

50003 นางสาว ระพีพรรณ บุญเกตุ

50004 นางสาว กาญจนา ออนเถื่อน

50005 นางสาว อารยา ชมเกล็ดแกว

50006 นางสาว ปรียานุชณ แกวนภา

50007 นางสาว พิรุณขวัญ หงสสิริรัตน

50008 นาย วีรวุฒิ อุดมเทอดสกุล

50009 นาย เจตร แสงนิล

50010 นางสาว ชมพูนุช บุญสิงห

50011 นางสาว พรธีรา โชคดีวัฒนเจริญ

50012 นาง สุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ

50013 นางสาว นิสารัตน เลี่ยมรัตนกุล

50014 นางสาว พัชชา เทศกะทึก

50015 นางสาว ณัฐกานต สายปรีชา

50016 นางสาว ธัญญลักษณ ออนโพธา

50017 นางสาว ภัสสร สรสังวรณ

50018 นางสาว ธนัชพร โพธินันทวงศ

50019 นางสาว ศศิธร รัตนะสังวาลย

50020 นาย อิทธิพล เชยอ่ํา

50021 นาย ทรงสิทธิ์ พุดตาลเล็ก

50022 นาย อธิวัฒน นันตา

50023 นางสาว ชฎาพร ขวัญเทพ

50024 นางสาว พิชณัฏฐา พระพลศรี

50025 นางสาว อภิฤดี ศรีวิรัช

50026 นางสาว ธนัชพร ยงยุทธวุฒิกุล

50027 นางสาว รัชนี ระนาจ

50028 นางสาว ชลนิตา ปลอดออน

50029 นางสาว ศิรินภา เกลี้ยงทอง

50030 นางสาว นวรัตน อยูภักดี

50031 นาย ณัฏฐนันทกรณ อินตะมี

50032 นาย ทิตตวรงค พูลศรี

50033 นางสาว พักตรพริ้ง รัตนวราภรณ

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อ -  นามสกุล
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50034 นางสาว ญานิกา นิตยสุภาพ

50035 นางสาว ปวีณา พรมลอย

50036 นางสาว นันทนา รักความซื่อ

50037 นาย สุริยา แกววงคษา

50038 นางสาว อารียะ หวังจิตร

50039 นางสาว พิชชารีย รูปสม

50040 นางสาว กัญญารัตน บุญเทอม

50041 วาที่รอยตรีหญิง ธนาภรณ ธนะโชติ

50042 นางสาว นัทฤทัย โชติวิสุทธิ์

50043 นาย รัตทชัย พูลสวัสดิ์

50044 นางสาว จุฬาลักษณ กลิ่นเขียว

50045 นางสาว สุกัญญา ชนะสงค

50046 นางสาว มณีรัศมี บ่อพิมาย

50047 นางสาว สุวลักษณ สุทธิ

50048 นางสาว พิไลวรรณ อุบลวรรณ

50049 นางสาว สุพัตรา ธรรมรักษ

50050 นางสาว ทิพวรรณ ทับทอง

50051 นางสาว กัญญาเรศ ทองเอม

50052 นางสาว สรทัพพ ขุนพล

50053 นางสาว เมษา อางอิง

50054 นางสาว เมฆขลา สิงหนารายณ

50055 นางสาว สุทธิดา สนิทชอบ

เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

50001 - 50055

หมายเหต ุ:

ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ตามตารางสอบ  ดังนี้

ฯลฯ

วิธีการประเมิน

1. มาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ

2. มาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารจัดการความ
เสียงสําหรับหนวยงานของรัฐ

3. ระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว
จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.        
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ -  นามสกุล

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
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60001 นาย ประสงค ชํานาญ

60002 นางสาว ทวินันท จํานงนอก

60003 นางสาว อรุณี ทองงาม

60004 นางสาว สิริโสภาวรรณ รัตนสูรย

60005 นางสาว รัชนีพร วงศอนุ

60006 นาย พีรศักดิ์ สิงหทอง

60007 นาย กันตพงศ ตุมหิรัญ

60008 นางสาว ธิดารัตน เอโถ

60009 นางสาว จรรยา ยมนา

60010 นางสาว วสิตา ยุบลเพลิด

60011 นางสาว สุธิดา สมแกว

60012 นางสาว ปยดา เรืองเดช

60013 นาย กฤต เอนกอุดมโชค

60014 นางสาว รตาจิต พลพันธุ

60015 นางสาว อณิยา อุดล

60016 นาย วรวุฒิ นาคศรี

60017 นางสาว ภิทรินทร เทียนดํา

60018 นางสาว อัมพันธ กลึงสาย

60019 นางสาว ศรัญญา สอนติ๊บ

60020 นางสาว กาญจนา โตะลายเทศ

60021 นางสาว วิรัลพัชร ไชยตาจักร

60022 นางสาว กรรณิการ สาฤกษ

60023 นาย กิตติธัช คําโสภา

60024 นางสาว จิราภา รั่นบานแพว

60025 นางสาว ซัลวาห วัฒนะ

60026 นางสาว จีรนันท อรุณเนตร

60027 นาย เชิดศักดิ์ ประสานเนตร

60028 นางสาว จิตวิสุทธิ์ ทองสัมฤทธิ์

60029 นางสาว นริศร เสนาเจริญ

60030 นางสาว กนกวรรณ ตันเยี่ยน

60031 นาย จตุรงค สรอย อุดม
60032 นางสาว อัญชลี เหลืองสุวรรณ

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

ชื่อ -  นามสกุล
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60033 นาย อนุศักดิ์ สมาธิ

60034 นางสาว ชลกร เดชขุน

60035 นาย อานัส โตทอง

60036 นาย ศตวรรษ ออมแกว

60037 นาย วิชาญ กาญจนไตรภพ

60038 นางสาว ภัทรวดี ปนทอง

60039 นาย จิรายุ บุญเรือน

60040 นางสาว อธิษฐาน ชัยไพบูลย

60041 นางสาว เบญญาภา เมนเกาะ

60042 นางสาว ธันยพร ขาวโชติชวง

60043 นางสาว ลาวัลย พะลายะสุต

60044 นางสาว จุฑาทิพย วังสาร

60045 นาย กีรติ ศรีนอย

60046 นาย อัยยรัช อาภาศิลป

60047 นางสาว ณัฐสิมา สอาด

60048 นางสาว ณัฐกานต ฮารีเมา

60049 นางสาว อาภารัตน อิงคภากร

60050 นาย อภิศักดิ์ พลายดวง

60051 นางสาว อุรัสยา มีมะแม

60052 นางสาว ซอลีฮะ โตะปะ

60053 นาย เจตธวัช ทัพวาที

60054 นาย พนาโชติ ปาเนาะ

60055 นางสาว ศศิวิมล นิ่มวุน

60056 นางสาว ภาณุมาศ สุเรรัมย

60057 นางสาว ชวิศา วชิรหัตถ

60058 นาย วิโรจน ศุภราช

60059 นางสาว นันทพร ทรัพยเสถียร

60060 นางสาว ปทิตตา ฉายแสง

60061 นางสาว กิตติยา เรืองประคํา

60062 นางสาว อนันตญา นอยนา

60063 นางสาว นภาพร ราชสงค

60064 นางสาว ธนาพร อภินันท

60065 นางสาว รสสุคนธ แสนใจ

60066 นางสาว จุฑามาศ ลุนบง

60067 นางสาว สิริยากร ตนลาภเจริญ

60068 นางสาว สุภัชชา เกิดยินดี

ชื่อ -  นามสกุล
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60069 นางสาว ภัทราภรณ นุชกระแส

60070 นางสาว ณัฐกฤตา แกวคํา

60071 นางสาว มุทิตา ทีฆายุพรรค

60072 นางสาว ลภัสรดา สุริศร

60073 นางสาว กนิษฐา เทศทิม

60074 นาย อัฐฬส ทวีสมบูรณ

60075 นางสาว พรนภา จําเริญทอง

60076 นางสาว พชรวลี ใจหาญ

60077 นางสาว ประวีณ วงศเทียมจันทร

60078 นางสาว สุชีรา มณีสวางวงศ

60079 นางสาว ขนิษฐา ผลวงษ

60080 นาย อนุชาติ จิตตเอื้อ

60081 นางสาว วรัญกนก อยูคงคราม

60082 นาย โยชูวา ผลพานิช

60083 นางสาว กันตพร มากอน

60084 นางสาว ศุภนิดา แสงนาโก

60085 นางสาว จุฬารัตน หนูผาบ

60086 นางสาว กิตติมา แกวลําหัด

60087 นางสาว ชลาลัย ยิ่งรุงเรือง

60088 นางสาว มินทรรฐา อริยะวรารมย

60089 นาย กฤษณธร สาเอี่ยม

60090 นางสาว วีระวรรณ นักทํานา

60091 นาย ปกรณ อูภู

60092 นางสาว พัทธนันท เหลาบุตรสา

60093 นาย ธนภัทร รชฏเสถียรพงษ

60094 นางสาว สมฤดี ศรีเมือง

60095 นางสาว ภารดี ศรีเมือง

60096 นางสาว เปรมใจ เจนประโคน

60097 นางสาว กาญจนา ปรีแยม

60098 นางสาว อริศรา ริลา

60099 นาย ภาสกร สวางเมฆ

60100 นาย ธนนท เริงวิจิตรา

60101 นาย ธนวินท คีรีมังคละ

60102 นางสาว เปมิกา ผาสุก

60103 นางสาว รสสุคนธ เทศขวัญยืน

60104 นางสาว ทิพยวดี บุญโชติ

ชื่อ -  นามสกุล
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60105 นางสาว เมตติภาม ฤกษสมโภชน

60106 นางสาว เขมิกา ธาปยานนท

60107 นางสาว ณัฏฐิสินี สัมพันธกุล

60108 นางสาว เยาวลักษณ ชาญรบ

60109 นาย รัฐภูมิ สุขวิเศษ

60110 นางสาว ศรีศิริ แชมชื่น

60111 นาย วรพงษ สุขสวัสดิ์

60112 นางสาว ใจพัก บุญคิ้ว

60113 นางสาว สุพิญญา สวางอารมณ

60114 นางสาว กฤติกา บริสุทธิ์

60115 นางสาว ธิษณิน ฉายรัตน

60116 นางสาว นฤมล คําแหง

60117 นางสาว สุรางค โอนออน

60118 นางสาว วิลาวรรณ ภูทองกรม

60119 นางสาว วารุณี อยูเชื้อ

60120 นางสาว ดวงตะวัน แสงเงิน

60121 นางสาว กฤติภร วิเศษพงษ

60122 นางสาว ปณณภัสร ตันติพิชญาภัสร

60123 นางสาว รัศมี กองแกว

60124 นางสาว จีรพร รั่นบานแพว

60125 นางสาว สุวิภา คงอภัย

60126 นาย วีรภัทร กานขุนทด

60127 นางสาว มาซีเตาะห ดอนิ

60128 นางสาว ลัลนลลิน เรื่องลือ

60129 นางสาว วิพาดา เชื้อผักชี

60130 นางสาว ศุภษร นาคตา

60131 นางสาว อัมพิกา การัญ

60132 นางสาว อําพร โตชัยภูมิ

60133 นางสาว นัญตยา วิชัยวงค

60134 นางสาว จิรนันท จิตตวิญญาน

60135 นางสาว จรีภรณ หวังประสพกลาง

60136 นางสาว ธรรญมน ภูระยา

60137 นาย วารุธ วัลลา

60138 วาที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร นามทัศน

60139 นาย ณัฐชัย อัมพร

60140 นางสาว ดวงมณี เพิกแยม

ชื่อ -  นามสกุล
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60141 นาย ชาลี ลิ่วเวหา

60142 นางสาว จันทรธิดา หวังดี

60143 นางสาว ปรินดา มั่นอวม

60144 นางสาว เสาวลักษณ สดชื่น

60145 นางสาว กุสุมา ชูสกุล

60146 นางสาว กนกพร สุวรรณหงษ

60147 นาย นิตินัย จิรสุนทร

60148 นางสาว ปรางคปรา ศิลปดุริยางค

60149 นางสาว วริศรา รัตนตั้งตระกูล

60150 นางสาว พนิดา แกวหินลาย

60151 นางสาว ธิรัณยา ชนะสงคราม

60152 นาย ทศพล มือทอง

60153 นาง สุวินชา ตุลยธํารง

60154 นางสาว ณิชกานต กลิ่นมาลัย

60155 นางสาว สุภาวิณี แซดกระโทก

60156 นางสาว ภัทรปภา กิตติโชติธนกุล

60157 นางสาว ปราณี นุชพงษ

60158 นาย ปุณระวัฒน ชูชวย

60159 นางสาว ชลธิชา นัคราบัณฑิตย

60160 นางสาว เกษศิรินร ประสงคดี

60161 นาย อรรถพร จันทรแสง

60162 นางสาว กัลยสุดา ศรีดี

60163 นางสาว ชิดชนก อยูยงสินธุ

60164 นาย วรวิทย พงศพัชรศักดิ์

60165 นางสาว อัญชิษฐา พิธกิจ

60166 นาง จันทรทิพย เฉวียงวาศ

60167 นางสาว อัมภิกา เชื้อเล็ก

60168 นางสาว ณัฐกานต พรหมทองนุน

60169 นาย ทักษดนัย เผาตะใจ

60170 นาย โชคชัย บุญประสพ

60171 นางสาว ณัฐชยา คุมภัย

60172 นางสาว เปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข

60173 นางสาว วราพร แสนสี

60174 นาย สันติชัย คงขํา

60175 นางสาว ภาพิมล ไชยวุฒิ

60176 นางสาว เกวลิน อิ่มปาน

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

60177 นางสาว ปาริชาติ ฉิมพันธุ

60178 นางสาว ปรมาภรณ นอยมุสิก

60179 นาย เนติเชาวน คงแกว

60180 นางสาว สุภาวิตา ใครกระโทก

60181 นางสาว วันวิสา พลายแกว

60182 นางสาว กมลชนก ขันแข็ง

60183 นางสาว เบญญทิพย นุตยางกูล

60184 นางสาว พิมพกมล เทียมปาน

60185 นางสาว วีรยา หนุมาศ

60186 นางสาว นัยนา เศษฤทธิ์

60187 นาง พรพิมล แสงดาว

60188 นางสาว ธัญญาลักษณ ธรรมศิริ

60189 นางสาว ศิรดา ลพไภย

60190 นางสาว อินทิรา ชูเนตร

60191 นางสาว กรพินธุ พรมโพธิ์

60192 นางสาว ชญานี ปรางวิรุฬห

60193 นางสาว รุจิพร บัวบาน

60194 นางสาว ปติญญา นิระเคน

60195 นาย พนมพร อาภรณรัตน

60196 นางสาว ธนวรรณ มวงอิ่ม

60197 นางสาว ปวีณา แกวมิตร

60198 นาย กําพลศักดิ์ ภารการ

60199 นาย ปติพัฒน เกิดทวี

60200 นางสาว พิชชาภา โปรยขุนทด

60201 นางสาว ณัฐพร เดชธรรม

60202 นางสาว ณิชภากรณ เกิดนอย

60203 นางสาว จันทร เจริญพร

60204 นางสาว สุธาพร จีนสุข

60205 นางสาว ปรียานุช เจริญสุข

60206 นาย ณัฏฐพล พฤทธพงศ

60207 นางสาว พิมพชฎากานท จันทรนวล

60208 นางสาว กนกวรรณ นาคใหม

60209 นางสาว กฤตติกา บุญใจรัก

60210 นางสาว กนกพิชญ ลอยจัตุรัส

60211 นาย พัทนนท สีทองประเสริฐ

60212 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

60213 นางสาว ปรียาภรณ สุดหวง

60214 นางสาว ญาณิศา งามสอาด

60215 นางสาว ณัฐริกา โตะมีนา

60216 นางสาว จีรภัทร สิริภัทราวรรณ

60217 นางสาว ศิรประภา ขุนมธุรส

60218 นางสาว วิธวดี คงรอด

60219 นาย ณัฐเกียรติ เกตะมะ

60220 นาย สุรศักดิ์ วรรณราม

60221 นาย พลิศ จรัสประกาย

60222 นาย ปราโมทย เกิดวิถี

60223 นางสาว อวนมารา กาซอนรัก

60224 นางสาว กุลนาถ เทียมทัศน

60225 นางสาว สกีนะห ไหสุภา

60226 นางสาว โสภิตา พัวพิทักษชัย

60227 นาย รัตนชัย จุลคณานุกิจ

60228 นางสาว อุรัสยา จันทสิน

60229 นาย เอกพันธ ใหมงาม

60230 นางสาว กชกร โพธิ์สุวรรณ

60231 นางสาว บุญญิสา ตันเยี่ยน

60232 นาย ธนกร เสรีรัฐ

60233 นางสาว นิตยา รักษาทรัพยดี

60234 นางสาว ธัญลักษณ พลอยงาม

60235 นางสาว วิภารัตน ศรีนอย

60236 นาย ยงยุทธ เพ็งจันทร

60237 นางสาว ศุภากร รักษาวงษ

60238 นาง จิณณชญา ขีรี

60239 นางสาว ทัศนีย วิเศษศรี

60240 นางสาว กัลยา พรหมจรรย

60241 นางสาว เบญจมาภรณ รัตนประพันธ

60242 นาย ชณสุธน คงบางพระ

60243 นาย ประกิต เพชรมณี

60244 นาย ภูมิศักดิ์ ภูมิลักษณ

60245 นางสาว นิภาพร เหลืองทอง

60246 นางสาว ชนันดา ศรีบุญไทย

60247 นางสาว ศุภญา วงศวรสันต

60248 นางสาว ภารดี สมบูรณพร

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

60249 นางสาว บัวแกว ธีรพจนโสภณ

60250 นางสาว กัลยา ศรีจาง

60251 นาย กฤชชลัช พัฒนานันทชัย

60252 นาย อลงกรณ เกตุดี

60253 นางสาว ปภัสญา ชูจันทร

60254 นาย คามิน ศรีสมนึก

60255 นางสาว ปวีณสุดา อ่ําหนองบัว

60256 นางสาว ธัญจิรา พงศกัลยกร

60257 นาย เจษฎา อําพันทอง

60258 นางสาว กาญจนา อนุชาด

60259 นางสาว ชุติพร รัตนพันธ

60260 นางสาว วรฉัตร รอดเพชร

60261 นางสาว นภสร รักษาศีล

60262 นาง วลี สรวลสันต

60263 นาย เอกพล ศรนารา

60264 นางสาว พิมพลอย ขอเจริญ

60265 นางสาว อมรรัตน เกษร

60266 นางสาว ณัฐพร บัวสุวรรณ

60267 นางสาว มุกรินทร โพธิ์ทอง

60268 นางสาว ศิริถาพร สําแดงเดช

60269 นางสาว กัลยรัตน พรนราทิพย

60270 นางสาว กชกร วิทยอภิบาลกุล

60271 นางสาว กมลทิพย ชื่นใจ

60272 นางสาว อาจารีย บํารุงศิลป

60273 นางสาว สุทธิกานต วาศิฏฐิภาคย

60274 นางสาว ศิริรักษ สรอยสีคํา

60275 นาย จิรเมธ ศรีคชไกร

60276 นางสาว อรพินท บุญเกตุวัฒนากุล

60277 นางสาว พิมพวิภา ชาระมาลย

60278 นางสาว ชมพูนุท วงศเพ็ญ

60279 นางสาว ชุติมา แกนจันทร

60280 นางสาว ฉัตรวีรยา ธัชสิริวุฒิธนา

60281 นาย ไพสิฐ บุตรโท

60282 นางสาว จตุรพร ศรีเพ็ชร

60283 นางสาว พรรณวดี ละอองศรี

60284 นางสาว ชลิตา สีมานอก

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

60285 นางสาว นัฐกาญ คุมกล่ํา

60286 นาย รณชัย พานะกุล

60287 นางสาว ชาลิสา ปนแกวเกียรติ์

60288 นางสาว ศุจินธร ออนดี

60289 นาย ชานนท ผึ่งสวัสดิ์

60290 นางสาว กฤษณา ใจวัน

60291 นาย รังสิต ศรีพรหม

60292 นางสาว อมรรัตน เทือกขันตี

60293 นางสาว กรรัช รัตนนําใจชน

60294 นาย เปรมชนัน อวมทอง

60295 นางสาว พรวรินท บุญชวย

60296 นางสาว ฑิญาดา วงศวิหค

60297 นางสาว ขวัญสกุล ศรีชมภู

60298 นาย เฉลิมชัย โพธิ์ลี

60299 นาย กมุท ยิ้มเจริญ

60300 นางสาว วรวรรณ ตามสุขสนธิ์

60301 นางสาว ณัตราพร วงศชัย

60302 นางสาว อาอีซะห ดือราแม

60303 นางสาว ชนกานต มีเถื่อน

60304 นางสาว ฟาตีมะห ดือราแม

60305 นาย ภานุพงศ ปนแกว

60306 นางสาว ณัฐกุล อุปสาร

60307 นางสาว ดลธัญกร เล็บครุฑ

60308 นางสาว พิมพศิริ ทุเรียนงาม

60309 นางสาว นิชกานต สุระเสรี

60310 นางสาว เกวลี บุญเทียน

60311 นางสาว อรัญยา ปฐมสกุล

60312 นาย อนุชิต ตุมโพธิ์

60313 นางสาว ฉัตรทิพย วงษสงา

60314 นางสาว แพรพลอย จันทีนอก

60315 นางสาว นูรีลัน บุญฤทธิ์

60316 นางสาว ธันยลัลน อุตสาห

60317 นางสาว พชรพร ตระกูลดี

60318 นาย อิบรอเฮง เจะมิ๊

60319 นางสาว ณัฐพร เข็มหนู

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

60001 - 60319

หมายเหต ุ:

8. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒

10. ความรูเกี่ยวการใชคอมพิวเตอร Microsoft Office

และพระราชบัญัติคอมพิวเตอร

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

6. ความรูในการจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ

ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ

และการติดตามประเมินผล

7. สถิติเบื้องตนและการวิจัยทางการศึกษา

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ตามตารางสอบ  ดังนี้

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

5. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิธีการประเมิน
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

1. ความรูเกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

และที่แกไขเพิ่มเติม

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562

11. การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร

ฯลฯ

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.       
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

70001 นางสาว ชลกานต ดอนกลาง

70002 นางสาว มานิตา เกื้อมา

70003 นาย วีรภัทร ทวีทรัพย

70004 นางสาว ปรมาภรณ ฉิมทับ

70005 นางสาว ธารทิพย โนภาศ

70006 นางสาว อัมพิกา กอนแกว

70007 นางสาว จุฑามาศ วงษเพ็ญ

70008 นางสาว เบญญาภา วาดสูงเนิน

70009 นางสาว สุจิตรา สุริวงศ

70010 นาย ณัชพล อธิประยูร

70011 นางสาว จันทรจิรา พิลาแดง

70012 นางสาว ศณิชา ฐิติพิศุทธิ์

70013 นาย ศิวะ ฉิมพลี

70014 นาย ฉัตรมงคล พลบํารุง

เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

70001 - 70014

หมายเหต ุ:

4. ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตทางคณิตศาสตร
และสถิติ

5. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ฯลฯ

วิธีการประเมิน

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการ
ประยุกตใช

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic statistics) และการ
ประยุกตใช
3. ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

(Universal Health Coverage)

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว
จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.       
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)

ชื่อ -  นามสกุล

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตําแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)  ตามตารางสอบ  ดังนี้
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

80001 นางสาว กุลนันท โปะเงิน

80002 นางสาว อารยา ชัยศิริ

80003 นางสาว พรพิมล ไชยสนาม

80004 นางสาว วิจิตรา อุทัยรัตน

80005 นาง ปยวรรณี ศรีธนสินธร

80006 นาย ธีรทัต บูรณวิเศษกุล

80007 นาย พลศักดิ์ ชอมณี

80008 นาย ธีรยุทธ คะเสนา

80009 นางสาว ชุติมา แฝงจันทร

80010 นาย ปรัชญา พิรุณจินดา

80011 นาย ศักเรนทร คิดกลา

80012 นาย อรรถวัฒน ศานติศีมา

80013 นางสาว ชัชชษา ธรรมศิริ

80014 นางสาว จารินี วัฒนไทย

80015 นางสาว นรารัตน ขนอม

80016 นางสาว ศศิประภา เจตวิทูร

80017 นางสาว สุนิสา สุดใจ

80018 นางสาว พสนันท ชูสิทธิ์

80019 นางสาว สุมิตรตรา จําปา

80020 นาย พรอนันต เลี้ยง จรูญ 
80021 นางสาว พัณณาภรณ สบูหอม

80022 นาง ณัฐิดา ใหลออน

80023 นาย ฐิติพล ปราโมทยพันธุ

80024 นางสาว สุดธิดา สนั่นศรีสาคร

80025 นางสาว พลอยขวัญ คุณเฉย

80026 นางสาว สาวิตรี สองศรี

80027 นางสาว ณิชารีย อังสุมาลิน

80028 นางสาว มานิตา เหลาคงธรรม

80029 นาย ธนัทพัฒน ทาตะคุณ

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

       ก)  เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

               ตําแหนงเศรษฐกร (ปริญญาโท)

ชื่อ -  นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ วัน เวลาและสถานที่

80001 - 80029

หมายเหต ุ:

4. การวิเคราะหทางสถิติและเศรษฐมิติและโปรแกรมประยุกต

5. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา

 (Universal Health Coverage)

ฯลฯ

วิธีการประเมิน

1. เศรษฐศาสตรจุลภาคและการประยุกตใชในระบบสุขภาพ

2. เศรษฐศาสตรมหภาคและการประยุกตใชในระบบสุขภาพ

3. เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง

สอบขอเขียน (ปรนัย) ความรูเกี่ยวกับ

วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว

จากทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com/

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.       
หองสอบ The Circle Hall 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี

      ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตําแหนงเศรษฐกร (ปริญญาโท)  ตามตารางสอบ  ดังนี้
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