ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ตามกรณีข้อ ๑ (๒))
-----------------------------------------------หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว3006 ลงวั น ที่ ๒6
กรกฎาคม ๒๕๖1 แจ้งว่าได้จั ดสรรตาแหน่งพยาบาลวิช าชีพปฏิบัติการให้โ รงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จานวน 42 อัตรา และให้จังหวัดดาเนินการบรรจุบุคคลดังกล่าวเข้า
รับราชการในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕๘ หนังสือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ สพ 0032.101.2/ว 86
ลงวั น ที่ 14 สิ ง หาคม ๒๕61 แจ้ ง ให้ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ น พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไปสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จานวน 38 อัตรา และหนังสือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ สพ 0032.101.2/7227 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2561 เรื่ องรั บสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
แจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
เข้ารับราชการ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 21
สิงหาคม ๒๕61
บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จานวนตาแหน่งว่างที่รับสมัคร
จานวน 38 อัตรา เรียงตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ลาดับที่
เลขประจาตัวสอบ
ชือ่
สกุล
1
18
นางสาวธนัทนุช
จิวัฒนไพบูลย์
2
4
นางอชิรญา
ประพริก
3
9
นางสาวพรรณวรท
สกุลพราหมณ์
4
14
นางสาวสุกัญญา
นาคมังสัง
5
48
นายกิตติศักดิ์
สร้อยระย้า
6
61
นางสาวกมลชนก
สายเจริญ
7
63
นางสาวขนิษฐา
ทองแก้ว
8
66
นางสาวเพ็ญนภา
มันมณี
9
1
นางสาววราภรณ์
ดาเนิน
10
5
นางสาวอุษณี
งามเกตุสุข
11
7
นางสาวชิตาพัณณ์
แสงวิภาสนภาพร
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11
26
55
59
15
39
12
23
35
58
3
45
25
57
10
24
52
16
19
2
6
28
41
60
46
53
75

นางสาวจิราภรณ์
นางสาวขนิษฐา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวปวีณา
นางสาวสุพัตรา
นางสาวสิญาพา
นางสาวนิตยา
นางสาวมยุรี
นางสาวงามตา
นางสาววรกันยา
นางสาวกานตรัตน์
นางสาวนันทพร
นางสาวละอองทราย
นางขนิษฐา
นางสาวน้าทิพย์
นางสาวจริญญา
นางสาววันเฉลิม
นางสาวณัฐวดี
นางสาวน้าตาล
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวณัฐวรรณ
นางสาวสาหร่าย
นางสาวกล่อมจิตต์
นางสาวอรพร
นางสาววิรัณยา
นางสาวพูลสุข
นางสาวรุ้งเพชร

อินมอญ
ฝากฝัง
แหวนทองคา
เจนสมุทร
แก้วพลายงาม
ปุ่นกอ
ไกรกิจการ
ทองงาม
อินทรจิตต์
พันธุ์โอสถ
นิลดี
ดีหนองโดน
กลาพบุตร
ศรีจันทร์ทอง
ฤทธิรุ่งเรือง
ชาวระหาญ
รอดปลายนา
มณีแสง
พลเสน
ปิยะสุจริตพร
อานวยทรัพย์
สารี
ศรีสว่าง
น้อยแก้ว
บุญมี
โพธิ์สุวรรณ
แก้วระย้า

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้
๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ
1.1 ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
1.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กาหนด
1.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลา ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
1.4 ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
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-32. หากภายหลั ง ปรากฏว่ า ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป หรื อ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกอก
๓. ผู้ ที่ไ ด้รั บ การคั ดเลื อ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ง ในตาแหน่ง ดั งกล่ า ว ต้ องอยู่ป ฏิบั ติง านใน
ตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออก
จากราชการ และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่
มีการโยกย้ายการไปช่วยราชการ ภายในระยะเวลา 3 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61

รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
………………………………………………………………………………..
1. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลาดับที่ได้รับการบรรจุ
ลาดับที่ 1 - 38

หมายเหตุ

2. กาหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้มาสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา 8.30 น. ณ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนาหลักฐาน ดังรายละเอียดที่แนบฯ ไปในวันรายงานตัวด้วย

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 6 ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน 6 ฉบับ
๓. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 6 ฉบับ
๔. สาเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร)
จานวน 6 ฉบับ
5. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
จานวน 6 ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานการขอใช้นามสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วใช้สกุลเดิม) จานวน 6 ฉบับ
7. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
จานวน 6 ฉบับ
8. รูปถ่ายชุดข้าราชการ (ชุดขาว) ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน 6 รูป
ไม่ติดแถบสี, เครื่องราชฯ
9. ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
10. ผลการตรวจกรุ๊ปเลือด
จานวน ๑ ฉบับ
11. สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สด.9/สด.43/สด.35 หรือหลักฐานการเรียน รด. จานวน 6 ฉบับ
12. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรี หรือสาขาพระพันวษา (เท่านั้น)
จานวน 2 ฉบับ
13. สาเนาคาสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือสาเนาคาสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 2 ฉบับ
14. สาเนาคาสั่งลาออกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือสาเนาคาสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 ฉบับ
หลักฐานของบิดา – มารดา คู่สมรส บุตร (ใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล)
1. สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา, มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนสมรสบิดา, มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส, บุตร (ถ้ามี)
จานวน ๒ ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
จานวน ๒ ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชือ่ สกุล บิดา – มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
7. หนังสือรับรองบุตรของบิดา (กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) จานวน ๒ ฉบับ
8. สาเนาหลักฐานการใช้สกุลเดิม (กรณีบิดา มารดาจดทะเบียนสมรสแล้วมารดาขอใช้นามสกุลเดิม)
จานวน 2 ฉบับ
9. หลักฐานการจดทะเบียนสมรสของบิดา มารดา แล้วใช้คาว่านางสาว จานวน 2 ฉบับ
10. ใบมรณะบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
11. ใบสูติบัตรบุตร (กรณีผู้รับการบรรจุมีบุตร)
จานวน 2 ฉบับ
หลักฐานของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เช่นของ พี่ น้อง หลาน ลุง ป้า น้า อา หรือใครก็ได้ ที่คุณ
จะมอบเงินบาเหน็จตกทอดให้ในกรณีที่บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯกาหนด
(ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว)
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
(เอกสารที่เป็นสาเนาให้เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)

