
 
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
…............................................................................... 

 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  เรื่องรับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ไปแล้วนั้น 

 

  บัดนี้  การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตามลําดับที ่ ดังต่อไปนี้    
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล 

1 8 นางสาวพรศิริ จิ๋วเจริญ 

2 5 นางสาวอุดมพร กิจวีรวุฒิ 
3 14 นางสาวผกามาศ บุญตา 
4 4 นางสาววิพาณี ทองรอด 

5 11 นางสาวนิภาพร ภักดิมี์ 

6 10 นางสาวณัฎฐธิดา ยอดดี 
7 16 นางสาวชุติมา แจ้งสว่าง 
8 17 นางสาวกรรณิการ์ เกษอินทร์ 
9 6 นางมนัสวี เกิดเอ่ียม 

10 1 นางปรียาดา พัวประเสริฐ 

11 9 นางสาวพรประภา เผ่าพันธุ์ 
12 7 นางสาวฉันทนา กรับทอง 
13 2 นางสาวราตรี ถิ่นผาแดง 
14 3 นางสาววิมลมาศ สมานมิตร 

15 13 นางสาววรัญญา สุขสมพงษ์ 
16 12 นางสาวรัตตญา คนสวรรค์ 
17 18 นางสาวพชรวรรณ ปรีดิวิสุทธิ์ 

 
/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้ 
                   1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562  แต่ถ้ามีการคัดเลือกใน
ตําแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

                   2. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนี่ง  ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 
 2.๑  ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
 2.3  ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลา  ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.๔  ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

3. หากปรากฏภายหลังวา่ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 

4. ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงาน    
ในส่วนราชการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นเว้นแต่ลาออกจากราชการ  
และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมสําหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้าย  
การไปช่วยราชการ ภายในระยะเวลา  3  ปี  
 

                  ประกาศ ณ วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

……………………………………………………………………………….. 
 

 1. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง ล าดับที่ได้รับการบรรจุ หมายเหตุ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลําดับที่ 1 - 4  
 

2. กําหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว 
    ให้ผู้มาสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 

2561  เวลา 8.30 น.  ณ  อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์  ชั้น 4  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนําหลักฐาน  ดังรายละเอียดที่แนบฯ  ไปในวันรายงานตัวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว 

 

๑. สําเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน   6 ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน  6  ฉบับ 

๓. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน  6  ฉบับ 

๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร) จํานวน  6  ฉบับ 

5. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน  6  ฉบับ  

6. สําเนาหลักฐานการขอใช้นามสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วใช้สกุลเดิม) จํานวน  6  ฉบับ 

7. สําเนาใบประกอบวิชาชีพ จํานวน  6  ฉบับ 

8. รูปถ่ายชุดข้าราชการ (ชุดขาว) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  6  รูป 

    ไม่ติดแถบสี, เครื่องราชฯ 

9. ใบรับรองแพทย์ จํานวน  ๑  ฉบับ 

10. ผลการตรวจกรุ๊ปเลือด จํานวน  ๑  ฉบับ 

11. สําเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สด.9/สด.43/สด.35 หรือหลักฐานการเรียน รด. จํานวน  6  
ฉบับ 

12. สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรี หรือสาขาพระพันวษา (เท่านั้น) 
 จํานวน  2  ฉบับ 

13. สําเนาคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือสําเนาคําสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข      จํานวน  2  ฉบับ 

14. สําเนาคําสั่งลาออกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือสําเนาคําสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  2  ฉบับ 
 

หลักฐานของบิดา – มารดา คู่สมรส บุตร (ใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล) 
 

1. สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา จํานวน  ๒  ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา, มารดา จํานวน  ๒  ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนสมรสบิดา, มารดา จํานวน  ๒  ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส, บุตร (ถ้ามี) จํานวน  ๒  ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) จํานวน  ๒  ฉบับ 

6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล บิดา – มารดา จํานวน  ๒  ฉบับ 

7. หนังสือรับรองบุตรของบิดา (กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) จํานวน  ๒  ฉบับ 

8. สําเนาหลักฐานการใช้สกุลเดิม (กรณีบิดา มารดาจดทะเบียนสมรสแล้วมารดาขอใช้นามสกุลเดิม)  
 จํานวน 2 ฉบับ 

9. หลักฐานการจดทะเบียนสมรสของบิดา มารดา แล้วใช้คําว่านางสาว จํานวน  2  ฉบับ 

10. ใบมรณะบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี)   จํานวน  2  ฉบับ 

11. ใบสูติบัตรบุตร (กรณีผู้รับการบรรจุมีบุตร)    จํานวน  2  ฉบับ 
 

หลักฐานของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ บิดา มารดา คู่สมรส  บุตร เช่นของ พี่ น้อง หลาน ลุง ป้า น้า อา  หรือใครก็
ได้ ที่คุณจะมอบเงินบ าเหน็จตกทอดให้ในกรณีที่บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯก าหนด 

(ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว) 
1. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน  2  ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบับ 

 

(เอกสารที่เป็นส าเนาให้เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 


