เอกสารหมายเลข 10

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
1) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
2) ตําแหนง พนักงานประจําตึก
3) ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
4) ตําแหนง พนักงานหองผาตัด
5) ตําแหนง พนักงานเปล
6) ตําแหนง พนักงานซักฟอก
7) ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ)

จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 13 อัตรา
จํานวน 11 อัตรา
จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 2 อัตรา

บั ด นี้ การเลื อ กสรรได ดํ า เนิ น การเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู ผ า น
การเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ตามรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2

1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
002
นางกนกวรรณ ทองนวล
003
นางสาวนายีฮะห มะสาและ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. ตําแหนง พนักงานประจําตึก
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
006
นางสาวแวฮามีดะห มิง
012
นายเกรียงไกร ปงกระโทก
007
นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
009
นางสุทิพร วรรณะ
019
นายวันรอฟฟาอ แวเด็ง
005
นางสาวจิรัตกร วรรณพฤกษ
014
นายไซนูมัน แสมา
010
นายรุสลัน อาลีซู
011
นายซีกิร หะยีดาแม
018
นางเสาวลักษณ ขุนพินิจ
017
นายซัดดัม เจะเงาะ
008
นางจุรีย หนูปาน
013
นางรัตติยา จันทรพันธ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

/3. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข

-2ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
022
นางสาวนูรียะห ลือบานะ
013
นางสาวอาดีละห เด็งและ
018
นางสาวคอมือเซาะ มาแต
002
นางสาวปรีดาวรรณ ศรีสวัสดิ์
014
นางสาวนูรียะห สุหลง
012
นางสาวอามานี สามะ
019
นางวิไลภรณ จันทรเกิด
003
นางอุษา สาและ
011
นางสาวสีตีพาตีเมาะ เจะเงาะ
004
นางสาวมุรนี สามะอาลี
009
นางสาวซากียะฮ แวหมะ

ลําดับที่
1
2

4. ตําแหนง พนักงานหองผาตัด
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
004
นางสาววลัยพรรณ แกวทอง
001
นางสาวรอตีปะห ลือบานะ

ลําดับที่
1
2
3

5. ตําแหนง พนักงานเปล
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
001
นายแวหะมะ บูงาตายง
006
นายอัมรา อีแต
005
นายธวัชชัย ประสิทธิสร

ลําดับที่
1

6. ตําแหนง พนักงานซักฟอก
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
001
นางรินนา แดงแกว

ลําดับที่
1
2

7. ตําแหนง พนักงานบริการ (ดานงานยานพาหนะ)
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
004
นายณรงค ทองเสน
003
นายตามินยี เจะแวกุนิง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

โดยขอแจงใหผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ไดทราบวา

/1. บัญชีรายชื่อดังกลาว…

-31. บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
1 ป นับแตวันที่ประกาศรายชื่อหรือวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
2. ผูผานการเลือกสรรผูใดไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวขางตน ในอายุบัญชีถามี
กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ
2.๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงทีผ่ านการเลือกสรร
2.๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
2.๓. ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ทีส่ วนราชการกําหนด
3. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ ตรวจสอบพบเอกสารหลักฐานเท็จ หรือ ไมเปนไปตามประกาศรับ
สมัคร ถึงแมวาผูสมัครรายนั้นจะเปนผูผานการเลือกสรร ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
4. ใหผูผานการเลือกสรรดังบัญชีขางตน ของแตละตําแหนงมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางเปน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ หองประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปตตานี ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 เวลา 08.30 – 09.00 น. หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์
ทั้งนี้ ใหผูมีรายชื่อตามบัญชีขางตนตองนําเอกสารและหลักฐานมาประกอบการจัดทําสัญญาจาง
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560
ลงชื่อ อรุณ ประเสริฐสุข
(นายอรุณ ประเสริฐสุข)
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานกุมารเวชกรรม)
ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี

สําเนาถูกตอง

(นายเอกพงศ แกวเมือง)
นักทรัพยากรบุคคล

หลักฐานสําคัญที่ตองนํามาประกอบการทําทะเบียนประวัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ที่
1

หลักฐาน
จํานวน
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา
3
แตงเครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ขนาด 1 นิ้ว
2 สําเนาทะเบียนบาน
1
3 สําเนาบัตรประชาชน
2
4 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง)
1
5 สําเนาวุฒิการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัครและ
1
นอกเหนือจากที่สมัคร
6 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา/มารดา/บุตร/คูสมรส)
7 สําเนาทะเบียนบาน (บิดา/มารดา/บุตร/คูสมรส)
1
8 สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาปตตานี
1
เทานั้น)
9 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
1
10 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
1
11 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถามี)
1
12 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)
1
ครบ

ครบ ไมครบ

หมายเหตุ

ไมครบ

ลงชื่อ.......................................................ผูรายงานตัว ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่
(.........................................................)
(.........................................................)
วันที.่ .............................................................
วันที.่ .............................................................
ขอควรทราบ

1. การเซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับจะตองเปนลายเซ็นที่เหมือนกัน
2. การกรอกรายการในเอกสารทุกฉบับ ใหใชปากกาหมึกสีน้ําเงินเทานั้น
3. ใหเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (ยกเวนใบรับรองแพทย)
4. เขียนชื่อ-นามสกุลและตําแหนงที่สอบที่มุมบนขวาทุกฉบับ (ยกเวนใบรับรองแพทย)
5. เรียงลําดับเอกสารตามหมายเลขที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

