
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานพิมพ์ 
  

  ตามที่ได้มี ประกาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก      
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง(รายวัน) ในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานพิมพ์  ตั้งแต่วันที่          
26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561  และประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานพิมพ์      
ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ นั้น 

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก        
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานพิมพ์  ก าหนด วัน เวลา และ
สถานที่ในการสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

61-1001 -           - ขาดคุณสมบัติ -   

61-1002 นางสาววิไลรัตน์ สีคล้าย   

 
ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

61-2001 นางสาววรรณกมล โพธิ์ทอง  

61-2002 นางสาวณิชนันทน์ เม้าทุ่ง    

61-2003 นางสาวจันจิรา ช่องงาม  

61-2004 -          - ขาดคุณสมบัติ -   

61-2005 นางสาวณัฎฐกานต์ ข าทุ่ง  
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2.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ลักษณะการสอบ   วัน เวลา สถานที่สอบ หมายเหตุ 

-  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ         
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 100 คะแนน 
 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 
เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

เลขประจ าตัวสอบ 
61-1002 

-  คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน 
 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

เลขประจ าตัวสอบ 
61-1002 

 
ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 

ลักษณะการสอบ   วัน เวลา สถานที่สอบ หมายเหตุ 

-  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ         
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 80 คะแนน 
 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 
เวลา 9.00-11.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

เลขประจ าตัวสอบ 
61-2001 
61-2002 
61-2003 
61-2005 

- ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ           
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
(โดยวิธีการสอบปฏิบัติ) 20 คะแนน 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 
เวลา 11.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

เลขประจ าตัวสอบ 
61-2001 
61-2002 
61-2003 
61-2005 

-  คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  100 คะแนน 
 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

เลขประจ าตัวสอบ 
61-2001 
61-2002 
61-2003 
61-2005 
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3.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  
  3.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง       
สวมรองเทา้หุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ 
  3.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  3.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ      
ออกให้ไปในวัน สอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ สอบ อาจพิจารณา     
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 
  
4.  ประกาศรายชื่อ  ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี ในวันที่  27 มีนาคม  2561  ณ บอร์ดประชา 
สัมพันธ์โรงพยาบาลคีรีมาศ และเว็บไซต์  www.khrmhosp.com  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป    
โทร. 0 5569 5168 ต่อ 303 

ประกาศ  ณ  วันที่   13  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
  
 

 (นายชุมพล  นุชผ่อง) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

http://www.khrmhosp.com/

