
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ปวย'ใน กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผ ู้คลอด กล ุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานส่งเสริมบ้องกันควบคุมโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนหลบฟัา ตำบลบางหมาก) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน ่งเจ ้าพน ักงานธ ุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอก ันต ัง) และตำแหน่ง 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมบ้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกันตังใต้ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง) น้ัน

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อตังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
สำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๑๐ นายศรัณย์ สลิลปราโมทย์
๒ ๐๕ นายภานุเดช ประคำเวช
๓ ๒๒ นางสาวกานติมา เรืองพุทธ สำรองลำดับที่ ๑
(̂ ๑(^ นายกรีติรินทร์ เนียมรินทร์ สำรองลำดับที่ ๒
๕ ๑ ๑ นางสาวฝนหลวง ทองรอด สำรองลำดับที่ ๓

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๒ นายไนยชน บุญเอิบ
๒ ๐๑ บางสาวมุกดารัตน์ สันอืด สำรองลำดับที่ ๑

/  ๓. ตำแหน่ง...



๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกล หมายเหตุ

๑ ๐๒ นางสาวนิตยา ชิตพงษ์
๒ ๑๒ นางสาวฟาริดะห์ หะจิ สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๐๔ นางสาวสภาพรรณ บรรณกิจ สำรองลำดับที่ ๒
(̂ ๐ ๕ นางสาวนภารัตน์ ปานชู สำรองลำดับที่ ๓
๔ ๐๑ นางสาวกัญญารัตน์ พรหมจันทร์ สำรองลำดับที่ ๔
๖ ๑๐ บางสาวปนัดดา ประโคทัง สำรองลำดับที่ ๔
๗ (5)(5) นางสาวมลฑารัตน์ หะจิ สำรองลำดับที่ ๖
๘ ๐๙ นางสาวอภิสรา ไกรเทพ สำรองลำดับที่ ๗

๔. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้!]วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับท่ี เลขประจำดัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๔ นางสาว'วันวิสาฃ์ พุ่มขาว
๒ ๐๗ นางสาวกมลรัตน์ ต่อหล๊ะ สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๐๒ นางสาวปิยะพร เยาดำ สำรองลำดับที่ ๒
(^ ๐๖ นางสาวกฤษณา นาชิน สำรองลำดับที่ ๓
๔ ๐๑ นางสาวรังสิมา คำมี สำรองลำดับที่ ๔
๖ ๐๘ นางสาวจิราวัลย์ พรหมมุณี สำรองลำดับที่ ๕

๔. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๓ นางสาวสุซัญญา ทองแจ้ง
๒ ๐๔ นางสาวเกษรา สีสมบา สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๐๑ นางสาวสร้อยสุดา ลังคะดี สำรองลำดับที่ ๒

๖. ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๑ ๐๑ นางสุวิมล จิตรแก้ว
๒ ๐๖ นางสาวรัตนมน ขายกักตร์ สำรองลำดับที่ ๑

/  ๗. ตำแหน่ง...



- ๓-

๗. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก

ลำตับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๑ ๑๒ นางสาวภัทรืยา บุญแก้ว
๒ ๐๑ นางสาวปริฉัตร อักษรจิตร์ สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๒๕ นางสาวนลพรรณ หนูเซ่ง สำรองลำดับที่ ๒
(ริ̂ ๑๙ นางสาวบุหงา เพชรพรหม สำรองลำดับที่ ๓

๘. ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อกันตัง)
ลำตับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๒ นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน์
๒ ๐๔ นายณ์ฃฐปกรณ์ จันดี สำรองลำดับที่ ๑

๙. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง)
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๒ นางจุฑามาศ ทองชาว
๒ ๐๘ นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์ สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๐ ๕ นายกันตภณ จำนงค์ทอง สำรองลำดับที่ ๒
(̂ ๐๗ นางกัญญารัตน์ เผือกงาม สำรองสำดับที่ ๓
๕ ๐๖ นายฉัตรชัย จันทร์เกตุ สำรองลำดับที่ ๔
๖ ๐๓ นางสาวอารีญา หมินหละ สำรองสำดับท่ี ๕

๑๐. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลตำบลกันตังใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อกันตัง)

ลำตับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๑ ๐๑ นางสาวนํ้าทิพย์ สุภา
๒ ๐๔ นางสาวธิดารัตน์ ทองย้อย สำรองลำดับที่ ๑
๓ ๐๓ นางสาวศศิธร ปลอดดำ สำรองลำดับที่ ๒

บัญชีรายขื่อดังกส่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ 
รายซื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายขื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูก 
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม,เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

/  ท้ังน้ี...



ทั้งนี้ให้ผู้มีรายขื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับท่ี ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)
ตำแหน ่งเจ ้าพน ักงานธ ุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกันต ัง) ตำแหน่ง 
พน ักงานช่วยเหล ือคนไข ้ (งานการพยาบาลผู้ป ่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่ง 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน) 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานส่งเสริมป่องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริม 
ป่องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลตำบลก ันต ังใต ้) และลำด ับ ท่ี ๑ -  ๒ ตำแหน่ง 
นักกายภาพบำบัด มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเปีนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลกันตัง ในวันที่๑ มิถุนายน ๒๕าอ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ฝ * ^
(นายชยัรตัน ์ ลำโ'ป)

นายแพ,ตยสา5าใเโนสุ'!ยจงหาดต'*'3 บ่/),ปต̂ า̂ขกา̂ รแหน 
ปลัดกระทรวงสารารณส'ุข


