ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามที่ ได้มีประกาศสานักงานสาธารณสุขจัง หวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อ ง รับ สมัค รบุค คลเพื ่อ สรรหาและเลือ กสรรเป็น พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข ทั่ว ไป ในต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ตาแหน่ง นักโภชนาการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่ง พนักงานบริการ และตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เลขประจำตัวผู้สมัคร
๐๐๗
๐๑๒
๐๐๓
๐๐๑
๐๐๘
๐๐๔
๐๐๙
๐๐๕

ชื่อ – สกุล
นายณัฐพล คากลั่น
นางสาวชนิกา เนียมเงิน
นางสาวลดาวรรณ์ เกิดทรัพย์
นางสาวนวพร ยอดแขก
นางสาวปวริศา บุญเรือง
นางสาวสุนิสา สุขสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย์ สืบเนือง
นางสาวทรายแก้ว เถินหิต

หมำยเหตุ

“สุดท้าย”

ตำแหน่ง นักโภชนำกำร
ลำดับที่
๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร
-

ชื่อ – สกุล
-

หมำยเหตุ
ไม่มีผู้สอบผ่ำน

“สุดท้าย”

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ลำดับที่
๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
๐๐๒
นำงสำวพันธิตรำ มูลเกตุ

หมำยเหตุ

“สุดท้าย”

/ ตาแหน่ง...

-เ2 ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
ลำดับที่
๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
๐๐๑
นำงสำวณัฐฐนันท์ ยินดี

หมำยเหตุ

“สุดท้าย”

ตำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
ลำดับที่
๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
๐๐๘
นางปวีณา พลหมั่น

หมำยเหตุ

“สุดท้าย”

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดัง ต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญ ชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กาหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ตามบั ญ ชี ข้ า งต้ น ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ล าดั บ ที่ ๑– ๔
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ลาดับที่ ๑ ตาแหน่ง พนักงานบริการ ลาดับที่ ๑ และตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลาดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอา
ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา ๐8.3๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี: ……31..มีนาคม……2564…………………………………………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตาแหน่ง นักโภชนาการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง พนักงานบริการ และตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลชะอา
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ): ตามประกาศแนบท้ายนี้
Link ภายนอก: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผูร้ ับรองข้อมูล

อนันต์ พงษ์นาค

ไพรัตน์ มณีสะอาด

( นายอนันต์ พงษ์นาค )
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้อนุมัติรับรอง
ฉัตรชัย สมานมิตร
( นายฉัตรชัย สมานมิตร )
ตาแหน่ง หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

( นางไพรัตน์ มณีสะอาด )
ตาแหน่ง หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(หัวหน้ากลุ่มงาน)

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
อนันต์ พงษ์นาค
( นายอนันต์ พงษ์นาค )
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 31 เดือน มีนาค พ.ศ. 2564

