
 

 

 
                                         ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 
                  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ด ารงต าแหน่ง     
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับช านาญการ 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
.............................................................……………. 

  

                    ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 11 มกราคม ๒๕62 เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือย้ายให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการ
สาธารณสุข) ระดับช านาญการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับสมัครตั้งแต่          
วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 และลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เรื่อง ขยายเวลา      
ร ับสม ัครคัด เล ือกข้าราชการเ พื ่อย้ายให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      
(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับช านาญการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขยาย
ระยะเวลาในการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือย้าย      
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับช านาญการ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  
ต าแหน่งเลขท่ี 105156 สถานีอนามัยบ้านพล า ต าบลป่าเลา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร จ านวน 1 รายคือ นายเจตนา  สุขสมบูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) ต าแหน่งเลขที่ 105199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ยางลาด ต าบลระวิง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   

2. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  
ต าแหน่งเลขที่ 105188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าร้อน ต าบลน้ าร้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ     
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร จ านวน 1 รายคือ นางอารีย์ โพธิปิ่น ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ต าแหน่งเลขที่ 105408 กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนางั่ว ต าบลนางั่ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   

3. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  
ต าแหน่งเลขที่ 105510 สถานีอนามัยยางงาม ต าบลยางงาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร จ านวน 1 รายคือ นายจุล พุทธา ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) ต าแหน่งเลขที่ 105472 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง       
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  
ต าแหน่งเลขที่ 105585 สถานีอนามัยน้ าอ้อม ต าบลวังหิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีผู้สมัคร จ านวน 1 รายคือ นางสาวสิริญาณี  ตาลสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) 
ต าแหน่งเลขที่ 105200 กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพ้ี ต าบลบ้านโตก 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์    
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5. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  
ต าแหน่งเลขที่ 105549 สถานีอนามัยเขาพลวง ต าบลสระแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
มีผู้สมัคร จ านวน 2 รายคือ 
  5.1 นางสมบูรณ์  ทวีลาภ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ด้านบริการ           
ทางวิ ชาการ) ต าแหน่ งเลขที่  18886 งานส่ งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค กลุ่ มงานเวชกรรมสั งคม                           
โรงพยาบาลพระพุทธบาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี    
   5.2 นายจุล พุทธา ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  (ด้านบริการ         
ทางวิชาการ) ต าแหน่งเลขที่ 105472 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง       
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 11 มีนาคม ๒๕62    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขส าราญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

   ประกาศ  ณ  วันที่       มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
  
 
 

(นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                           ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
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