(สำเนำ)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
และตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ตามที่ได้มีประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) และตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย ซึ่งดาเนินการ
รับ สมั ค รสอบแข่ งขั น ทางอิ น เทอร์ เน็ ต ตั้งแต่วัน ที่ 16 เมษายน 2564 ถึ งวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2564
และกาหนดชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านระบบการชาระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ได้ดาเนินการสมัคร
ตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กาหนด จานวน 906 ราย
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนี้ กรมอนามัยได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง
ที่ ผู้ ส มั ค รสอบได้ รั บ รองตนเองในใบสมั ค รสอบว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด
มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ส มั ค รสอบ ก.พ. มิ ได้ รั บ รองว่ า เป็ น คุ ณ วุ ฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
สาหรับผู้ที่สมัครสอบและได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หากยืนยันว่า
เป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
โปรดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : kanokroch.s@anamai.mail.go.th พร้อมทั้งให้ประสานกับเจ้าหน้าที่
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 590 4087 หรือ 02 590 4085 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
หากปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ส มั ค รสอบ กรมอนามั ย จะประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ฯ เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไป
ทั้งนี้ ถ้าไม่ดาเนินการภายในกาหนดวัน และเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
ด้วยสถานการณ์...

-2ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
พบการระบาดของโรคระลอกใหม่ และกาลั งขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้ นที่อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ต้องมี
มาตรการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนพร้ อ มกั บ การควบคุ ม การแพร่ ก ระจายของโรคติ ด เชื้ อ ดั ง กล่ า ว
ดังนั้น กรมอนามัยจะประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย โดยขอให้ ผู้ สมัครสอบ
ติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวกนกรช เสือโรจน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมอนามัย
30 มิถุนายน 2564

