




   ว. _________

เอกสาร ของ จํานวน ตรวจ 1 ตรวจ 2

1 สําเนาทะเบียนบาน ตนเอง  2 ชุด

2 สําเนาบัตรประชาชน ตนเอง  2 ชุด

3
สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ                                                                 
หรือสําเนาปริญญาบัตรที่ใชในการบรรจุเขารับราชการ

ตนเอง  2 ชุด

4 สําเนาใบรายงานการศึกษา  Transcript ตนเอง  2 ชุด

5 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ ตนเอง  2 ชุด

6 ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 1 เดือน) (ฉบับจริง) ตนเอง 1 ชุด

7 ใบแสดงผลการตรวจสอบโลหิต (กรุปเลือด) (ฉบับจริง) ตนเอง  1 ชุด

8 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถาม)ี ตนเอง  2 ชุด

9 สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา (ถาม)ี ตนเอง  2 ชุด

10 สําเนาวุฒิการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากวุฒิที่บรรจุ (ถาม)ี ตนเอง  2 ชุด

11 สําเนาแบบสด. 8 (ถาม)ี ตนเอง 2 ชุด

12 สําเนาทะเบียนบาน บิดา -มารดา 2 ชุด

13 สําเนาบัตรประชาชน บิดา -มารดา 2 ชุด

14 สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา บิดา -มารดา 2 ชุด

15
สําเนาหนังสือสําคัญจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรส 
(ถาม)ี)

บิดา -มารดา  2 ชุด

16 สําเนาทะเบียนบาน คูสมรส 2 ชุด

17 สําเนาบัตรประชาชน คูสมรส  2 ชุด

18 สําเนาทะเบียนบาน บุตร  2 ชุด

19 สําเนาบัตรประชาชน บุตร 2 ชุด

20 รูปถาย ชุดขาราชการ ขนาด 2.5x 3 เซนติเมตร (ติดแพรแถบ) ตนเอง 3 รูป

21 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ, สําเนา 1 ฉบับ) ตนเอง  2 ชุด

22 สําเนาคําสั่งลาออกจาก พกส., ลูกจางชั่วคราว หรือพรก. ตนเอง 2 ชุด

23 สําเนาคําสั่งจางตั้งแตครั้งแรกจนถึงปจจุบัน ตนเอง  2 ชุด

24 สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (ถาม)ี ตนเอง 2 ชุด

25 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี ออมทรัพย สาขาไหนก็ได ตนเอง 2 ชุด

*กรุณาอาน* คําชี้แจง
1.  ใหจัดเรียงเอกสารตามลําดับรายการ จํานวน 2 ชุด ใน 1 ชุด ตองมีเอกสารตั้งแตลําดับที่ 1-24

2. สแกนเอกสาร 1 ชุด เปน PDF (ยกเวนรูปถาย ใหใชไฟล JPG)  โดยตั้งชื่อไฟลเปนชื่อของเอกสารนั้น

 การตั้งชื่อไฟล เชน 1 สําเนาทะเบียนบานของตนเอง, 11-18 สําเนาของครอบครัว เปนตน
3. รวบรวมไฟลทังหมดใสใน Folder โดยตังชือ Folder ตามชือ-สกุล ของตนเอง  แลว Zip File

หมายเหต:ุ กรุณาดําเนินการตามคําชี้แจงใหถูกตอง เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการ

นํามาสงในวันที่รายงานตัว (กรณีเอกสารฉบับใดไมครบ ใหแจงเจาหนาที่ในวันรายงานตัว)

และแยกไฟล เอกสาร 1 รายการตอ 1 กลุมหลักฐาน ตามกลุมที่จัดขางตน

 สงใหพีเอย ทางไลนสวนตัว หากมีขอสงสัย  ใหสอบถามไดในไลนกลุมนะคะ

หมายเหตุ*เอกสารที่เปนสําเนา ใหรับรองสําเนาทุกชุด ทุกหนา* หามรับรองสําเนาซอนสําเนา
ลงชื่อผูตรวจสอบ..........................................

วันที่..........................................

หลักฐานที่ตองสง สสจ.เพชรบุรี เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ  (ในวันที่ __________________)
ชื่อ-นามสกุล: _________________ เบอร: _________ ศาสนา: _____ กรุปเลือด: ___

Scan รวมเปน 1 ไฟล

ต้ังช่ือไฟลวา ---> 6-7 

ใบรับรองแพทย

Scan รวมเปน 1 ไฟล

ตั้งชื่อไฟลวา ---> 11-18 ครอบครวั 

*เรียงเอกสารตามลําดับกอน Scan*

Scan รวมเปน 

1 ไฟล

ต้ังช่ือไฟลวา --

-> 20-23 

หนังสือรับรอง

การทํางาน

Scan รวมเปน 1 ไฟล ต้ัง

ช่ือไฟลวา 3-4 การศึกษา



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี: ……23..กุมีนาคม…2565………………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อ  : ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):   ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
Link ภายนอก: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล           
               

                  อนันต์  พงษ์นาค                                          
 

             (  นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
                    ผู้รับรองข้อมูล 
                   

                  ไพรัตน์  มณีสะอาด 
 

            (   นางไพรัตน์  มณีสะอาด ) 
ต าแหน่ง  หน.กลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคล(หัวหน้ากลุม่งาน) 
วันที่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
                 ผู้อนุมัติรับรอง                                          ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่             
              

              ฉัตรชัย  สมานมิตร                                                      อนันต์  พงษ์นาค 
 

        (    นายฉัตรชัย   สมานมิตร  )                                        (   นายอนันต์  พงษ์นาค  ) 
ต าแหน่ง   หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                     ต าแหน่ง         นักทรัพยากรบุคคล  
วันที่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                      วนัที่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 


	ปกติ

