
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อ ก าหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  

ในต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

  ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี  โดยก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่ 24 - 30  ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2301/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่  และวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

  ก.   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

   เลขประจ าตัวผู้สมัคร   ชื่อ-สกุล 
001   นางสาวจุฑารัตน์  เรือนน้อย 
002   นางสาวสุชาดา  ฮวบอินทร์ 
003   นางสาวศุภรัตน์  วังเวงจิต 
004   นางสาวณฐินี  ดีฉ่ า 
005   นางสาวกัณฐาภรณ์  มั่งประเสริฐ 
006            นางสาวทิพปภา  ทนยิ้ม  
007            นายธีรวัฒน์  ม่วงไหมทอง 
008   นางสาวเบญจวรรณ  อินทร์ล้วน 
009   นางสาววารุณี  เอมโอษฐ์ 
010   นางสาวชลธิชา  เปลี่ยนจัด 
011   นางสาวสุมณฑา ไม้แก้ว 
012   นางสาวสุปราณี  พรหมสุขันธ์ 
013   นางสาวดวงฤดี  น่วมอ่อน 
014   นายจิรันตน์  ฐิติไพศาลธนวงศ์ 
015   นางสาวอารีวัลย์  จงเจริญ 
016   นางทิพวัลย์  พราหมณ์น้อย 
017   นางสาวปวริศา  บุญเรือง 
018   นางสาวจรูญ  ละมั่งทอง 
019   นางสาวสุนิสา  สุขสวัสดิ์ 
020   นางสาวลดาวรรณ์  เกิดทรัพย์ 
021   นางสาวแพรวนภา  สมนึก 
022   นางสุนันทา  หงษ์เพ็ชร 
023   นางสาวเพ็ญแข  ชุมพลรักษ์ 

 
/ 020 นางสาว... 



 
 

024   นางสาวชนิกา  เนียมเงิน 
025   นางสาวจุฑามณี  ขาวมานิตย์ 
026   นางสาววรัญญา  บุญเมือง 
027   นางสาวรจนา  อิทธิรักษ์ 
028   นางสาววิลาวัณย์  ศรีสกุลไทย 
029   นางสาวเบญจรันต์  เอี่ยมสะอาด 
030   นางสาวสมฤทัย  มีอารีย์ 
031   นายเกษมสันต์  เกิดเกษม 
032   นางสาวปพิชญา  น้อยสวาด 
033   นางสาวสุพรรษา  บุญเกิด 
034   นางสาวนัชรี  กันตังกุล 
035   นางสาวสุรีพร  แสงชาติ 
036   นางสาวขวัญชีวี  รอดข า 
037   นางสาวทัศนีย์  สืบเนือง 
038   นางสาวศันสนีย์  เปล่งปลั่ง 
039   นางสาวทรายแก้ว  เถินหิต 
040   นายทศพร  แมดเมือง 
041   นางสาวรินทร์นพัชร์  เหมือนหอม 
042   นางสาวสุทธินี  นุชศิริ 
043   นายอรรถสิทธิ์  เทศหริ่ง 
044   นางสาวนวพร  ยอดแขก 
045   นายณัฐพล  ค ากลั่น 
046   นางสาวอนุสรา  บุญยัง 
047   นางสาวนวรัตน์  จันทร์ช่วง 
048   นางสาวพรชนก  เอกวัตร 
049   นางสาวศศิวิมล  เทียนภู่ 
050   นางสาวสุพัตรา  ย้อมสี 
051   นางสาวฐิตาภรณ์  ก าเนิดทอง 
052   นางสาวพัชรี  เนียมเกิด 

  ข. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก   ตามวัน เวลา  และสถานที่ท่ีก าหนด ดังนี้ 

วันที่/สถานที่ เวลา วิธีการสอบ 

วันพฤหัสบดี ที่  13  มกราคม  2565       
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 3          
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ถนนราชวิถี    ต าบลคลองกระแชง    
อ าเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 

09.00 น.  
ถึง   

11.00 น. 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน                                

-เการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด 

-เจริยธรรมทางการพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย 
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/ ข. ก าหนดวัน... 



 
 
 

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

   2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะและจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องเขียน  ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ให้พร้อม 

   3. ควรไปถึงห้องเตรียมตัวสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

     4. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบโดยเคร่งครัด 

ง. คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือก (สัมภาษณ์)  ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00  ดังนี้ 
 

วันที่/สถานที่ เวลา วิธีการสอบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม  2565       
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2          
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ถนนราชวิถี    ต าบลคลองกระแชง    
อ าเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 

14.00 น.  
เป็นต้นไป 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                              
โดยดูจากความรู้ความสามารถประสบการณ์     
ความเหมาะสมและทัศนคติต่องาน  บุคลิกภาพ
ท่วงทีวาจา   ความคิดริเริ่มปฏิภาณ  ไหวพริบ 

 

  จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
     2. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 ควรไปถึงห้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่
จะเข้าห้องสอบกต็่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
   2.2gต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
   2.3 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
   2.4 ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวมารายงานตัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
อาคาร 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  เวลา 13.30 น.  หากผู้ใดไม่รายงานตัวเข้ารับ
การสัมภาษณ์ตามวัน  เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
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/ ง. คณะกรรม... 



 
 

                 ง. คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อเข้ารับการ
บรรจุข้าราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผล ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรั บสมัครและการ
ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

 
(นายสุทัศน์  ไชยยศ) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี: ……6..มกราคม……2565………………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อ  :  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง  ประกาศรายชื่อ ก าหนด
วัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):   ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
Link ภายนอก: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล           
               

                  อนันต์  พงษ์นาค                                          
 

             (  นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่  6 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
                    ผู้รับรองข้อมูล 
                   

                  ไพรัตน์  มณีสะอาด 
 

            (   นางไพรัตน์  มณีสะอาด ) 
ต าแหน่ง  หน.กลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคล(หัวหน้ากลุม่งาน) 
     วันที่  6 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
                 ผู้อนุมัติรับรอง                                          ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่             
              
              

              ฉัตรชัย  สมานมิตร                                                      อนันต์  พงษ์นาค 
 

        (    นายฉัตรชัย   สมานมิตร  )                                        (   นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                     ต าแหน่ง       นักทรัพยากรบุคคล  
วันที่  6 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565                              วันที่  6 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

 


