
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

----------------------------------------------------- 

ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 5 ตําแหน่ง รวมท้ังสิ้น 87 ราย (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้) 

ท้ังนี้ คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ขอประกาศกําหนดการคัดเลือกมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ทําการคัดเลือกในวันท่ี 25 เมษายน 2556 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทร-
เจดีย์ 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลําดับท่ี 1-44  ให้มารายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น. 
เริ่มทําการทดสอบความรู้ เวลา 09.00 - 09.30 น. 

3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลําดับท่ี 45-87  ให้มารายงานตัวเวลา 10.00-10.30 น. 
เริ่มทําการทดสอบความรู้ เวลา 10.30-11.00 น. 

4. ประกาศผลการทดสอบความรู้และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 12.00 น.  
5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว เวลา 13.00 - 13.30 น. 
6. ทําการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                

พระสมุทรเจดีย์  

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เวลา 
16.30 น.  

 
          ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2556 

 
 
 

ลํายวน โสมยา 
(นางลํายวน  โสมยา) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
แนบท้ายประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2556 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

1 นายธนากร ชัยเพ็ชร 33 น.ส.อ้อมใจ วิวัฒนาวิไล 
2 น.ส.เกษศินี ลาภลึก 34 น.ส.นีรนุช สุทธวงศ์ 
3 น.ส.ศรีสกุล สุวรรณรัตน ์ 35 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ 
4 น.ส.วิไลรัตน์ ซังแย้ม 36 น.ส.วรุณฉัตร แนบกลาง 
5 น.ส.ศศิธร ฉํ่าสดใส 37 น.ส.หนึ่งฤทัย สยามล 
6 น.ส.จุฑารัตน์ บัวสิงห์โต 38 น.ส.สุนารีย์ โพล้งจั่น 
7 น.ส.นีรนุช ประสานศรี 39 น.ส.อังศนันท์ ศรีชุม 
8 น.ส.กุสุมา ศรีสวัสดิ ์ 40 น.ส.วารุณี สุขรี ่
9 น.ส.ประภัสสร ไตรยพันธ์ 41 น.ส.สมฤทัย รองเดช 

10 น.ส.อริษา เกตุมาชม 42 น.ส.กนกวรรณ เส็มไข 
11 นายบุญสิน กิจดี 43 น.ส.อรยุดา เตารส 
12 น.ส.ฉัตราภรณ์ ปะมะโน 44 น.ส.อุทัยรัตน์ วิเชียรศรี 
13 นายอดุลย์ ฉายพงษ์ 45 นายสถิตย์ กลมวงค์ 
14 น.ส.อัจจิมา เพ็งอําไพ 46 น.ส.ศศิธร สุวรรณพันธ ์
15 น.ส.ศศิธร แสนเสนาะ 47 น.ส.ภสัสร ใจอ่อน 
16 น.ส.ปฐมพร ชวต ิ 48 น.ส.ประทัย บุญใบ 
17 น.ส.เพียงรวี สายสุพันธุ ์ 49 นายธนาพงศ์ อัฐปัน 
18 น.ส.อัจฉราวดี สติม่ัน 50 น.ส.พิมพ์พจี ธนนันทวงษ์ 
19 น.ส.อาริษา พุ่มสว่าง 51 น.ส.สุพรรษา อังกาบ 
20 น.ส.อุไรวรรณ ประสมกล้า 52 น.ส.ภสัราภรณ์ สร้อยทอง 
21 น.ส.นฤมล จีนเพ็ชร 53 น.ส.ทัศน์ธิญา มลาชู 
22 น.ส.นันทวัน พุฒลา 54 น.ส.รัตนาภรณ์ อารีเอ้ือ 
23 นายอดุลย์ บุญหล้า 55 น.ส.ปิยะนุช ภูมิศักดิ์ 
24 น.ส.ศิริพิรุณ พุฒพันธ์ 56 น.ส.ทัศน์ธิชา มลาช ู
25 น.ส.พนิดา ใจกล้า 57 นายธนากร แสนลัง 
26 นายปาราเมศ แปลงสาร 58 น.ส.อุบลวรรณ บุญมาตร 
27 น.ส.วรัญญา คําอ้าย 59 น.ส.รุ่งนภา สวุรรณภา 
28 น.ส.ชรัณดา สูญยะราช 60 น.ส.นิภารัตน์ ลินพ่อค้า 
29 น.ส.มรกต โฉสูงเนิน 61 น.ส.ขนิษฐา สิงหาทอ 
30 น.ส.กมลทิพย์ ชุมนวล 62 นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี 
31 น.ส.ภสัสรา สมแก้ว 63 น.ส.นงนุช ชาล ี
32 น.ส.รัตนภรณ์ แผลงชีพ 64 น.ส.ปัทมา วงษ์ชาลี 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
แนบท้ายประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2556 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

65 น.ส.สาวิตร ีสีสอน   
66 น.ส.สุหทัย พลทากลาง   
67 น.ส.อุมาพร อินทิราช   
68 น.ส.จิตรา บุญโพก   
69 น.ส.อัมพา โพธิ์คํา   
70 นายชิงชัย โคกสว่าง   
71 น.ส.จารุวรรณ รัตนาภรณ์   
72 น.ส.ยุวธิดา จันทรังษี   
73 น.ส.ชุติกาญจน์ มีเสน   
74 น.ส.วภิาดา คามะดา   
75 น.ส.ศิริวรรณ คูเมือง   
76 น.ส.ปิยรัตน์ ผาใต ้   
77 น.ส.วรรณทิณี แสนแพน   
78 น.ส.ฐาปนี หยกบุษราคัม   
79 น.ส.มธุรส สงศิริ   
80 น.ส.ปิยนุช นันทะเวช   
81 น.ส.วรรณิศา ดุจดา   
82 นายกรภัทร์ ทองสนิท   
83 น.ส.มลุรีย์ ทะชัยวงศ์   
84 น.ส.สภุาพร วันลักษณ์   
85 นายณัฐพล ม่ันคง   
86 น.ส.ปิยพร นามปัญญา   
87 น.ส.ประนัดดา จันทร์เพ็ชร   

    
    
    
    
    
    
    
    

 


