
 

 ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
 เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

โครงการฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ ๕ (หลักสูตร ๑ ป)   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

.................................... 

       ตามประกาศกลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเขาฝกอบรมโครงการฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ ๕ (หลักสูตร ๑ ป) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน 

       บัดน้ี การรับสมัครไดสิ้นสุดแลว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงขอประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังตอไปน้ี 

       ๑.  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย ๑ 

       ๒.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันจันทรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย ๒ 

       ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังน้ี 
           ๓.๑ เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
           ๓.๒ ผูเขาสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย สุภาพสตรี สวมเสือ้ กระโปรง สวม
รองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อเช้ิต กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
           ๓.๓ ใหผูเขาสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที และจะใหเขาหองสอบ
ไดกต็อเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว 
           ๓.๔ ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกใหไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุมการสอบคัดเลือก 
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการสอบคัดเลือกกไ็ด 

       ๔.  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกในวันจันทร
ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยทันตกรรมชุมชน (เรือนไทย) และทางเว็บไซด http://www.mnrh.go.th 
 
          ประกาศ ณ วันที่   ๒๗    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
   
   

   
     
     



            บัญชีรายละเอียดแนบทาย ๑ 
-๒- 

รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกโครงการฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ ๕ 
(หลักสูตร ๑ ป)  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ลงวันที่    ๒๗      เมษายน ๒๕๖๐  
 

เลขที่ประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 
๐๐๑ นางสาว อรจันทร ละมูล 
๐๐๒ นางสาว พัชรา ปรวนงูเหลือม 
๐๐๓ นางสาว สุดารัตน กิ่งไผกลาง 
๐๐๔ นางสาว ณัฐณิศวรา สุรพัฒนกรปภา 
๐๐๕ นางสาว พิชชากร แกวดก 
๐๐๖ นางสาว มิ่งขวัญ กรุมรัมย 
๐๐๗ นางสาว ปยาภรณ กรุมรัมย 
๐๐๘ นางสาว ขวัญใจ วัฒนวิทย 
๐๐๙ นางสาว ยุวดี สุดชนะ 
๐๑๐ นางสาว นิตยา สมสิน 
๐๑๑ นางสาว เบญจพร ฉํ่าฉาชาติ 
๐๑๒ นางสาว ลักษณา รนกระโทก 
๐๑๓ นางสาว อรวรรณ เผื่อนงูเหลือม 
๐๑๔ นางสาว ธนิษฐา จอมงูเหลือม 
๐๑๕ นางสาว ภาวรินทร คงกําเนิด 
๐๑๖ นาย กษิดิศ ขุมทรัพย 
๐๑๗ นางสาว พัชรี แมลงทับ 
๐๑๘ นางสาว สุธิมา พรมหงษ 
๐๑๙ นางสาว สุวรรณา ลีล ี
๐๒๐ นางสาว ชนกสุดา พันธุสระนอย 
๐๒๑ นางสาว ภานุมาศ รํามะนา 
๐๒๒ นางสาว ลักขณา อุนราช 
๐๒๓ นางสาว วิษากร สืบสุนทร 
๐๒๔ นางสาว วันทนาพร ประทัยสมัน 
๐๒๕ นางสาว ฐิติพร อยูเกตุ 
๐๒๖ นางสาว พรธีรา แกววงค 
๐๒๗ นางสาว วรรณฤดี วารูปสีดํา 
๐๒๘ นาย วีรพล ออนทองหลาง 
๐๒๙ นางสาว ศศิภา อาศัยปา 
๐๓๐ นางสาว ปยธิดา สุมนนอก 
๐๓๑ นางสาว นันทนา อรุณไพร 
๐๓๒ นางสาว ปยธิดา แสงดี 

        
/รายช่ือผูมีสิทธิ...... 



        บัญชีรายละเอียดแนบทาย ๑ 
-๓- 

รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกโครงการฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ ๕ 
(หลักสูตร ๑ ป)  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ลงวันที่   ๒๗    เมษายน ๒๕๖๐  
 

เลขทีป่ระจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 
๐๓๓ นางสาว วัชราภรณ โหมสันเทียะ 
๐๓๔ นางสาว พรรณภา มะลิรัมย 
๐๓๕ นางสาว จรรยา วิสุทธิเช้ือ 
๐๓๖ นาย สิทธิโชค นามใหม 
๐๓๗ นางสาว ชัชฎาภรณ ชุดทะเล 
๐๓๘ นาย มหิศร เวสารนันท 
๐๓๙ นางสาว จิตสุดา การเรียน 
๐๔๐ นางสาว เจนจิรา โนนนอย 
๐๔๑ นางสาว เสาวลักษณ เหลียวกลาง 
๐๔๒ นางสาว แสงเดือน ลัดดาพวง 
๐๔๓ นางสาว นิจวรีย ดีจันทึก 
๐๔๔ นาย จักรพงษ เพียซาย 
๐๔๕ นาย ทยากร เยาวะไสย 
๐๔๖ นางสาว รุจิเรข จุฑาธรรม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
 
 

       /กําหนดวัน เวลา......... 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบทาย ๒ 
 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบโครงการฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ ๕ 
(หลักสูตร ๑ ป)  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

 
วันจันทรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสวนหมอน ช้ัน ๗ อาคาร
ผูปวยนอกและอํานวยการ 
 
 

 
 
- ความรูทั่วไป  
(วิทยาศาสตรสุขภาพ / ความรูเบื้องตนทางทันตกรรม) 
- การใชภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสวนหมอน ช้ัน ๗ อาคาร
ผูปวยนอกและอํานวยการ 
 
 

 
 
- ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ 
- สอบสัมภาษณ 

 
  

 
 
 
 
 
    
  

 
                                                                                    

                 


