ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามที่ไ ด้ม ีป ระกาศ สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง ลงวันที่ ๓๐ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ปี)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลกัน ตัง ) ตำแหน่ง พนัก งานช่ว ยเหลือ คนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป วย'ใน กลุ่ม งานการพยาบาล
โรงพยาบาลกัน ตัง ) ตำแหน่ง พนัก งานช่ว ยเหลือ คนไข้ (งานการพยาบาลผู้ค ลอด กลุ่ม งานการพยาบาล
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้า นนาเกลือ ใต้ หนองติหมุน) ตำแหน่งนัก วิช าการสาธารณสุข (กลุ่มงานส่งเสริมบ้องกัน ควบคุม โรค
โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตำบลบ้านตะเคีย นหลบฟัา ตำบลบางหมาก) ตำแหน่งนัก วิช าการคอมพิว เตอร์
ตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การ (กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป สำนัก งานสาธารณสุข อำเภอกัน ตัง ) และตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมบ้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกันตังใต้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง) นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อตังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
สำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑.

๑
๒
๓
(^
๕

๑๐
๐๕
๒๒
๑(^
๑๑

ซื่อ - สกุล
นายศรัณ ย์ สลิลปราโมทย์
นายภานุเดช ประคำเวช
นางสาวกานติมา เรืองพุทธ
นายกรีติรินทร์ เนียมรินทร์
นางสาวฝนหลวง ทองรอด

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
๑
๒

๐๒
๐๑

นายไนยชน บุญเอิบ
บางสาวมุกดารัตน์ สันอืด

หมายเหตุ

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒
สำรองลำดับที่ ๓

หมายเหตุ
สำรองลำดับที่ ๑

/ ๓. ตำแหน่ง...

๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกล
หมายเหตุ
๑
๒
๓

๐๒
๑๒
๐๔

(^

๐๕

๔
๖
๗
๘

๐๑
๑๐
(5)(5)
๐๙

นางสาวนิตยา ชิตพงษ์
นางสาวฟาริดะห์ หะจิ
นางสาวสภาพรรณ บรรณกิจ
นางสาวนภารัตน์ ปานชู
นางสาวกัญญารัตน์ พรหมจันทร์
บางสาวปนัดดา ประโคทัง
นางสาวมลฑารัตน์ หะจิ
นางสาวอภิสรา ไกรเทพ

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒
สำรองลำดับที่ ๓
สำรองลำดับที่ ๔
สำรองลำดับที่ ๔
สำรองลำดับที่ ๖
สำรองลำดับที่ ๗

๔. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้!]วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับที่
เลขประจำดัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
หมายเหตุ
๑
๒
๓
(^
๔
๖

๐๔
๐๗
๐๒
๐๖
๐๑
๐๘

นางสาว'วันวิสาฃ์ พุ่มขาว
นางสาวกมลรัตน์ ต่อหล๊ะ
นางสาวปิยะพร เยาดำ
นางสาวกฤษณา นาชิน
นางสาวรังสิมา คำมี
นางสาวจิราวัลย์ พรหมมุณี

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒
สำรองลำดับที่ ๓
สำรองลำดับที่ ๔
สำรองลำดับที่ ๕

๔. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
หมายเหตุ
๑
๒
๓

๐๓
๐๔
๐๑

นางสาวสุซัญญา ทองแจ้ง
นางสาวเกษรา สีสมบา
นางสาวสร้อยสุดา ลังคะดี

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒

๖. ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๑
๒

๐๑
๐๖

นางสุวิมล จิตรแก้ว
นางสาวรัตนมน ขายกัก ตร์

สำรองลำดับที่ ๑

/ ๗. ตำแหน่ง...

- ๓๗. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก
ลำตับที่
ซื่อ - สกุล
เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑
๒
๓

(ริ^

๑๒
๐๑
๒๕
๑๙

นางสาวภัทรืยา บุญแก้ว
นางสาวปริฉัตร อักษรจิตร์
นางสาวนลพรรณ หนูเซ่ง
นางสาวบุหงา เพชรพรหม

หมายเหตุ

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒
สำรองลำดับที่ ๓

๘. ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อกันตัง)
หมายเหตุ
ลำตับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
๑
๒

๐๒
๐๔

นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน์
นายณ์ฃฐปกรณ์ จันดี

สำรองลำดับที่ ๑

๙. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง)
หมายเหตุ
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
๑
๒
๓

๐๒
๐๘

(^

๐๗
๐๖
๐๓

๕

๖

๐๕

นางจุฑามาศ ทองชาว
นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
นายกันตภณ จำนงค์ทอง
นางกัญญารัตน์ เผือกงาม
นายฉัตรชัย จันทร์เกตุ
นางสาวอารีญา หมินหละ

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒
สำรองสำดับที่ ๓
สำรองลำดับที่ ๔
สำรองสำดับที่ ๕

๑๐. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตำบลกันตังใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อกันตัง)
หมายเหตุ
ลำตับที่
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ซื่อ - สกุล
๑
๒
๓

๐๑
๐๔
๐๓

นางสาวนํ้าทิพย์ สุภา
นางสาวธิดารัตน์ ทองย้อย
นางสาวศศิธร ปลอดดำ

สำรองลำดับที่ ๑
สำรองลำดับที่ ๒

บัญ ชีรายขื่อดังกส่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายซื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญ ชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายขื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม,เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายขื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)
ตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การ (กลุ่ม งานเภสัช กรรมและคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค โรงพยาบาลกัน ตัง ) ตำแหน่ง
พนัก งานช่ว ยเหลือ คนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป ่ว ยใน กลุ่ม งานการพยาบาล โรงพยาบาลกัน ตัง ) ตำแหน่ง
พนัก งานช่ว ยเหลือ คนไข้ (งานการพยาบาลผู้ค ลอด กลุ่ม งานการพยาบาล โรงพยาบาลกัน ตัง ) ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน)
ตำแหน่ง นัก วิช าการสาธารณสุข (กลุ่ม งานส่งเสริม ป่องกัน ควบคุม โรค โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตำบล
บ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป สำนัก งานสาธารณสุข อำเภอกัน ตัง ) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริม
ป่อ งกัน ควบคุม โรค โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตำบลตำบลกัน ตัง ใต้) และ ลำดับ ที่ ๑ - ๒ ตำแหน่ง
นักกายภาพบำบัด มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเปีนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่งานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันตัง ในวันที่๑ มิถุนายน ๒๕าอ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ฝ *^
(นายชัยรัตน์ ลำโ'ป)
นายแพ,ตยสา5าใเโนสุ'!ยจงหาด ต'*'3 บ่/),ปต^^าขกา^รแหน
ปลัดกระทรวงสารารณสุ'ข

