ประกาศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรือง รายชือผู้มีสิทธิ สอบ วันเวลาและสถานทีสอบคัดเลือกลกจ้
ู างชัวคราวรายคาบหรือรายวัน
ตําแหน่ ง พนักงานเภสัชกรรม
ตามประกาศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เรื อง การรับสมัครบุคคลเพือสอบคัดเลือก
แต่ งตังเป็ นลูก จ้างชัว คราวรายคาบหรื อรายวัน ประเภทเงิ น บํารุ ง ของโรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ใน
ตํ าแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ตามประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ลงวันที 1 กันยายน ๒๕60 โดย
เปิ ดรับสมั คร ระหว่างวั นที 1 – 15 กันยายน 2560 ณ.กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นัน
บัดนี การรับสมัค รลูก จ้างชัวคราวดังกล่าวได้ด ําเนิ น การเสร็ จสิ น ลงแล้ว ฉะนัน
อาศั ยอํ านาจตามข้อ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้วยลูกจ้างประจํ าของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ เรื อง หลั กสูตรวิชาการสอบ เกณฑ์การตัดสิ นและการขึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ สอบ
คัดเลือกได้ จึงขอประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานทีสอบ ในตําแหน่ งดังกล่าว
ดังต่อไปนี
๑. รายชือผู้มีสิทธิ สอบ ตําแหน่ ง พนักงานเภสัชกรรม จํานวน 20 ราย ดังนี
ลําดับที
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชือ – สกลุ
นางสาวธิดารัตน์ ทองอร่ าม
นางสาวพนิตา พรหมอินทร์
นางสาวจันทร์จิมา อารี ทาน
นางสาวโสรยา เกลียงคํ าหมอ
นางสาวอรพิมล ทองจิตร
นางสาวสุชาดา เพชรด้วง
นางสาวพั ชรี สีปานนุ่น
นายศรัญยู เจริ ญรู ป
นายทักษิณ ศิริเพชร
นายภานุวิชญ์ จั นทร์ทอง
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11.
12.
13.
14.
ลําดับที
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวพั ชราพรรณ ทองคํ ายาน
นางสาวสกุณา แก้วเพ็งกรอ
นางอวยพร ดีปานวงศ์
นางสาวนิภารัตน์ ล่องเสือ
ชือ – สกลุ
นางสาวสุพิตา ธูปพุดซา
นายจเรศั กดิ เชือบ้านเกาะ
นางสาวเบญจวรรณ บํ าเพ็ญ
นางสาวฉวีวรรณ ยางทอง
นายสัมพั นธ์ มีภพ
นางสาวปรี ยานุช ชูศรี
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๒.วัน เวลา และสถานทีสอบ กําหนดวันเวลาและสถานทีสอบดังรายละเอียดต่อไปนี
วัน เดือน ปี ทีสอบ
วันที 27 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.30 น.
เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
วันที 28 กันยายน 2560
เวลา 09.00 น เป็ นต้นไป

หลักสตรการสอบคั
ดเลือก
ู

- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
- สอบภาคปฏิบัติ

- สอบภาคความเหมาะสมกับตํ าแหน่ง
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

สถานทีสอบ

ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
โดยจะเรี ยกตั วผู้ เข้า
สอบเพือรับฟังคํ า
ชีแจงในการสอบ
เวลา ๐๘.๓๐ น.

๓. การกําหนดเข้ าห้ องสอบ
ผู้ เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา กํ าหนดสอบ๑๕ นาที เพือรับทราบคํ าชีแจง
ในการสอบสัมภาษณ์และเรื องอืน ๆ ทีคณะกรรมการเห็นสมควร
๔. การแต่งกาย
ผู้ เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุขภาพ เรี ยบร้อย ตามประเพณีนิยม และ ให้เกียรติแก่
สถานที
๕. เอกสารทีต้องนําไปแสดงตนในวันสอบ

ผู้ เข้าสอบต้องนําหลั กฐานไปแสดงตนในวั นสอบอั นประกอบด้วยบัตรประจํ าตัว
สอบ และบัตรประจํ าตัวประชาชน หากไม่น ําหลั กฐานดังกล่าวไปในวั นสอบ คณะกรรมการคุมสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ประกาศ ณ. วั นที 18 เดือนกันยายน ๒๕60

(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์ เชียวชาญ รักษาการในตํ าแหน่ง
ผู้ อ ํ านวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

บัญชีรายชือผ้เู ข้ าสอบตําแหน่ง พนักงานพัสดุ
ภาคเหมาะสมกับตําแหน่ ง (สอบสัมภาษณ์)
วันที 28 มิถุ นายน 2560

ลําดับ
๑.
๒.
๓.

ชือ – สกลุ
นางสาวกุลิสรา อั กษรพั นธ์
นางสาวศิรินทร์ญา ไกรสิทธิ
นายวิทวั ส พิบูลย์
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