
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน เวลา 

สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหนง แพทยแผนไทย  
ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม และ ตําแหนง พนักงานเปล 

 
  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ในตําแหนง แพทยแผนไทย จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง 
เจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 2 อัตรา และ ตําแหนง พนักงานเปล จํานวน 1 อัตรา ในระหวางวันที่                
21 กรกฎาคม 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 นั้น 

 

  โรงพยาบาลปตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังตอไปนี ้

 

1) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

  ตําแหนง  แพทยแผนไทย 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

001 น.ส.อัสลัมนา  สาและ 
002 นายวินัย  มามะ 
003 นางมารีนี  ดาหมิ 
004 น.ส.ฟรฮานา  ตูแวโซะ 

 

  ตําแหนง  เจาพนักงานเภสัชกรรม 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

001 น.ส.สุรอยยา  หะยีกาเล็ง 
002 นายแวมะรีเปง  แวสุหลง 

 

  ตําแหนง  พนักงานเปล 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

001 นายอาหามะ  ดูมีแด 
002 นายรอสดี  แวหลง 
003 นายศักดา  ชูแวน 
004 นายทนงศักดิ์  แสงมณี 
005 นายเอกชัย  คงวรรณ 
006 นายอุสมาน  กาเซ็ง 

 

/(ตอ) ตําแหนง  พนักงานเปล 
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  (ตอ) ตําแหนง  พนักงานเปล 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

007 นายมะรอซาลี  กาซอร 
008 นายอาริสมาน  เบ็ญอุโระ 
009 นายอับดุลรอฮิม  ดอเลาะ 
010 นายชาคร  ทุแวเด็ง 
011 นายอิสฮาก  เบญจสมิทธิ ์
012 นายอุสมาน  นิฮะ 
013 นายปญญาพล  สุขคีรี 
014 นายมูฮําหมัด  จาเนาะ 
015 นายมะสูกี  สาและ 
016 นายวิชญะ  เอียดเกิด 
017 นายแวอัฟฟุกรณ  แวอุมา 
018 นายอิสมาแอ  แหมะ 
019 นายอุสมาน  ดือเระ 
020 นายอับดุลเลาะ  สาเล็ง 
021 นายอนูวี  เจะเลาะ 

 

 2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ คร้ังที่ 2 
 

 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 

ตําแหนง  แพทยแผนไทย 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ เลขประจําตัว

ผูสมัคร 
การประเมินครั้งที่ 1 

- ความรูความสามารถทั่วไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

      (โดยวิธีการสอบปรนัยหรืออัตนัย) 

วันที ่11 สิงหาคม 2559 
เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี  
โรงพยาบาลปตตานี 

001-004 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี  
โรงพยาบาลปตตานี 

001-004 

 
 

/ตําแหนง  เจาพนักงานเภสัชกรรม 
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ตําแหนง  เจาพนักงานเภสัชกรรม 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ เลขประจําตัว

ผูสมัคร 
การประเมินครั้งที่ 1 

- ความรูความสามารถทั่วไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

      (โดยวิธีการสอบปรนัยหรืออัตนัย) 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวด ี 
โรงพยาบาลปตตานี 

001-002 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี  
โรงพยาบาลปตตานี 

001-002 

 

ตําแหนง  พนักงานเปล 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ เลขประจําตัว

ผูสมัคร 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี  
โรงพยาบาลปตตานี 

001-021 

 

  3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปน
สุภาพชน 

2 เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

3 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไป
ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
   2) ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ

ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว 
/3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่ง... 



-4- 
 

  3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเครงครัด 

  4) ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
  5) ผูเขาสอบท่ีเดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลวเปน

เวลา 30 นาท ีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
  6) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแต

จะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
  7) ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด

ในตารางสอบ ผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก 
  8) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
  9) เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบเฉพาะใน

สวนทีก่ําหนดใหเทานั้น 
  10) เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม

ออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
  11) ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตองไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หรือ หัวหนา
หองสอบและเจาหนาท่ีคุมสอบ 

  12) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 

  13) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว 

  14) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ 
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู  

  15) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

  16) ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 

  4) โรงพยาบาลปตตาน ีจะประกาศรายชือ่และขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 
23 สิงหาคม 2559 ณ บอรดประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 

                  ลงชื่อ  อรุณ  ประเสริฐสุข 
                     (นายอรุณ  ประเสริฐสุข) 
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
                      ปฏิบัติราชการแทน 
                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 

 

      (สําเนาถูกตอง) 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
   นักทรัพยากรบุคล 


