
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

  ตามที่ ได้มีประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในต าแหน่ง     
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานเปล 

บัดนี้ การเลือกสรรได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวบงกช  บุญลบ  
  “สุดท้าย”  

 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๒ นางสาวกิตติมา  พุ่มนุช  
  “สุดท้าย”  

 

3. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๒ นางสาวนันทวัน  แสงเดือน  
  “สุดท้าย”  

 

4. ต าแหน่ง นักโภชนาการ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวหัทยา  ธันยากรณ์  
  “สุดท้าย”  
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5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๒ นางสาวจันทิมา  สุขสุคนธ์  
  “สุดท้าย”  

 

6. ต าแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นายปัญญา  เอมโอษฐ์  
  “สุดท้าย”  

 

7. ต าแหน่ง พนักงานเปล 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นายสุนันท์  วังกาบ  
  “สุดท้าย”  

 

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ             
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น  ในล าดับที่ ๑ มารายงานตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอ า  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ประกาศ  ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 

       (นายเพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์) 
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี: ……30..พฤศจิกายน…2564………………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อ  : ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่ง 
นักโภชนาการ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ต าแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  และ ต าแหน่ง พนักงานเปล 
โรงพยาบาลชะอ า 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):   ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
Link ภายนอก: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล           
               

                  อนันต์  พงษ์นาค                                          
 

             (  นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
                    ผู้รบัรองข้อมูล 
                   

                  ไพรัตน์  มณีสะอาด 
 

            (   นางไพรัตน์  มณีสะอาด ) 
ต าแหน่ง  หน.กลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคล(หัวหน้ากลุม่งาน) 
     วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
                 ผู้อนุมัติรับรอง                                          ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่             
              

              ฉัตรชัย  สมานมิตร                                                      อนันต์  พงษ์นาค 
 

        (    นายฉัตรชัย   สมานมิตร  )                                        (   นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                     ต าแหน่ง         นักทรัพยากรบุคคล  
วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564                      วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

 

 


