
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง รายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ 

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที, ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่องรันสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงาน๓ สัขกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป ่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผ ู้คลอด กล ุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลกันตัง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานส่งเสริมฟ้องกันควบคุมโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน ่งเจ ้าพน ักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง) และตำแหน่ง 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมฟ้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกันตังโต้ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง) โดยโรงพยาบาลกันตัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไต้ดำเนินการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว น้ัน

สำน ักงาน ส าธารณ ส ุขจ ังห ว ัดตร ัง จ ึงข อ ป ระก าศ รายซ ื่อ ผ ู้ผ ่าน ก ารป ระเม ิน ค วาม ร ู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีส ิทธิเข ้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที' ๒ ตามหลักเกณฑ์ที,กำหนดในข้อ ๖ (เกณฑ์การต ัดส ิน) แห่งประกาศรับสมัครๆ 
ฉบับตังกล่าว ตังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
เลขประจำตัวผ้สมัคร ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

นายภานุเดช ประคำเวช สอบสัมภาษณ์
๑๐ นายศรัณย์ สลิลปราโมทย์ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ริ)(9) นางสาวฝนหลวง ทองรอด เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๕ นายกรีติรินทร์ เนียมรินทร์ ณ ห้องประขุมม่วงเทพรัตน์
๒๒ นางสาวกานติมา เรืองพุทธ โรงพยาบาลกันตัง

๒/ตำแหน่ง...



- ๒ -

ตำแหน่งนักวิซาการสาธารณสุข (หลักสูตร ๕ ปี)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นางสาวมุกดารัตน์ สันรีด สอบสัมภาษณ์
๐๒ นายไนยซน บุญเอิบ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประขุมม่วงเทพรัตน์

โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกันตัง)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ข่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นางสาวกัญญารัตน์ พรหมจันทร์ สอบสัมภาษณ์
๐๒ นางสาวนิตยา ชิตพงษ์ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๔ นางสาวสุภาพรรณ บรรณกิจ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๐๕ นางสาวนภารัตน์ ปานซ ณ ห้องประขุมช่อม่วง
๐๙ นางสาวอภิสรา ไกรเทพ โรงพยาบาลกันตัง
๑๐ นางสาวปนัดดา ประโคทัง
(ริ)(5) นางสาวมลฑารัตน์ หะจิ
๑๒ บางสาวฟาริดะห์ หะจิ

ตำแหน่งพนักงานข่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผ้ปวยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นางสาวรังสิมา คำมี สอบสัมภาษณ์
๐๒ นางสาวปิยะพร เยาดำ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๔ นางสาววันวิสาฃ์ พุ่มขาว เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๐๖ นางสาวกฤษณา นาชิน ณ ห้องประขุมม่วงเทพรัตน์
๐๗ นางสาวกมลรัตน์ ด่อหล๊ะ โรงพยาบาลกันตัง
๐๘ นางสาวจิราวัลย์ พรหมมุณี

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นางสาวสร้อยสุดา สังคะดี สอบสัมภาษณ์
๐๓ นางสาวสุข'ญญา ทองแจ้ง วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๔ นางสาวเกษรา สีสมบา เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประขุมม่วงเทพรัตน์
โรงพยาบาลกันตัง

๓/ตำแหน่ง...



- ๓ -

ตำแหน่งนักวิซาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
________________ บ้านนาเกลือใต้ หนองติหมุน ___________________________

เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ
๐๑ นางสุวิมล จิตรแก้ว สอบสัมภาษณ์
๐๖ นางสาวรัตนมน ขายภักตร์ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประขุมข่อม่วง

โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก

เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ
๐๑ นางสาวปริฉัตร อักษรจิตร์ สอบสัมภาษณ์
๐๒ นางสาวพรธีรา โตะมา วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๒ นางสาวภัทรียา บุญแก้ว เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๙ นางสาวบุหงา เพชรพรหม ณ ห้องประขุมข่อม่วง
๒๕ นางสาวนลพรรณ หนเซ่ง โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งนักวิซาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ข่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๒ นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน์ สอบสัมภาษณ์
๐๔ นายณัซฐ'ปกรณ์ จันดี วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประขุมม่วงเทพรัตน์

โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานลาธารณสุขอำเภอกันตัง)
เลขประจำตัวผู้สมัคร ขื่อ -  สกุล หมายเหตุ

๐๒ นางจุฑามาศ ทองขาว สอบสัมภาษณ์
๐๓ นางสาวอารีญา หมินหละ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๕ นายกันตภณ จำนงค์ทอง เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๐๖ นายฉัตรขัย จันทร์เกตุ ณ ห้องประขุมข่อม่วง
๐๗ นางกัญญารัตน์ เผือกงาม โรงพยาบาลกันตัง
๐๘ นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์

๔/ตำแหน่ง...



ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
__________ ตำบลกันตังใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันดัง)_____________________

เลขประจำตัวผู้สมัคร ข่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๐๑ นางสาวนํ้าทิพย์ สุภา สอบสัมภาษณ์
๐๓ นางสาวศศิธร ปลอดดำ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๔ นางสาวธิดารัตน์ ทองย้อย เวลา ๐๙.๐๐ น. เป้นต้นไป

ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์
โรงพยาบาลกันตัง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายข่ือข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ 
ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อม่วง และห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ โรงพยาบาลกันตัง 
ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ^  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสิบชัย รองพซ)
นายนพทย์พิ}ยวชาญ(ต้านเวชกรรมป้องกัน) รักพาราชการน>1น 

นายแพทย์ลา(ทรณสุขจังหวัดตรัง ปฎินัตราชการนทน 
—  ̂ ปลัดกระทรวงลา6ารณสุช „



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที ^  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เร่ือง รายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการ 

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการปร ะเมินฯ ปฏิบตตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) 
เพื่อเป็นการฟ้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และนำหลักฐานแสดงผลการตรวจ โดยวิธี Antigen Test 
Kit (ATK) ที่ยืนยันว่าไม่มีเฃื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งระบุซื่อผู้ตรวจโดยคลินิก หรือ โรงพยาบาล 
หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมง ก่อนเข้ารับการประเมินฯ มาแสดง


