
 
(สําเนา) 

 
เรือ่ง รายชือ่ผูมสีิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหนง นักรังสีการแพทย 

นักเทคนิคการแพทย และตําแหนง พนักงานหองผาตัด 
 

  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ในตําแหนง นักรังสีการแพทย นักเทคนิคการแพทย และ
ตําแหนง พนักงานหองผาตัด ในวันที ่29 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 นั้น 

 

  โรงพยาบาลปตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังตอไปนี ้

 

1) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

  ตําแหนง  นักรังสีการแพทย 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

ไมมีผูสมัคร 
 

  ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทย 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

001 นางสาวภัสรา  รุงกระจาง 
002 นางสาวฮุซนา  มะแตหะ 
003 นางสาวเดะยะ  อาดํา 
004 นางสาวเวสุนีย  จารีมิตร 
005 นางสาวฟรณา  เปาะแมรีซอ 
006 นายดนัย  เจะมะหมัด 
007 นางสาวนิฟาดีลาห  เจะเลาะ 

 

  ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

001 นางสาวฟารีดา  ลาเตะ 
002 นางสาวแวนูรยีะ  แปเฮาะอีแล 
003 นางสาวเขมวิกา  ออนทอง 
004 นางสาวอริสรา  ทองพิน 
005 นางสาวนูรีดา  หะยีสือแม 
006 นางสาวอัฟนันห  สาเหมาะ 
007 นางสาวทัศนาวลัย  หวังปยะวัฒน 
008 นางสาวอรณิชา  เรืองมณี 

 
 

/ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
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  ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

009 นางสาวแวมาซีตา  โตะกะ 
010 นายไซนูดิน  ดอเลาะ 
011 นางสาวเมธาพร  มธุรส 
012 นายซาวาวี  เวาะแต 
013 นายอาหามะ  ดูมีแด 
014 นางสาวปาสียะ  ราแม 
015 นางสาวอามานี  ลาเตะ 
016 นายสาธิตย  เสาะอารี 
017 นายอดินันท  ลาเตะ 
018 นางสาวเบ็ญจมาศ  บุญสม 
019 นางสาวไซดานี  บือราเฮง 
020 นายคณาวุฒิ  สุขวนิช 
021 นางสาวสุไหลา  บอเตาะ 
022 นางสาวฮายาตี  ยูโซะ 
023 นางสาวฮาลีมะ  บุหลง 
024 นางสาวนันทพร  เสารทอง 
025 นางสาวสุภาสินี  เฒาแกว 
026 นายสะอารี  ไชยอาแซ 
027 นางสาวสุวรรณี  กิ่งสายหยุด 
028 นายอับดุลเลาะ  สาเล็ง 
029 นางสาววิลาวรรณ  คําภิระ 
030 นางสาวอามีเนาะ  เจะมะ 
031 นางสาวอานีซะห  มะลี 
032 วาที่รอยตรีหญิงจตุพร  แกวหมุน 
033 นางสาวมาดีหะ  สามาณ 
034 นางสาวโรสริน  ประจัน 
035 นางสาวอาบีดะ  สิติเลาะ 
036 นางสาวเจะสามินี  ดือเระ 
037 นางสาวซีตีฟาตีเมาะ  มะอุเซ็ง 
038 นายอานันท  สาเมาะ 
039 นางสาวซูไบดะห  อาแว 
040 นายฮานาฟย  แวอุมา 
041 นายสันติภาพ  แกวประกาศ 
042 นางสาวอัญชิษฐา  นุยเล็ก 
043 นางสาวฟาซียะห  สุหลง 
044 นายลุกมาน  มาหะมิง 

 

/2) กําหนดวัน เวลา และสถานที…่ 
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 2)  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ คร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 

ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทย 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ เลขประจําตัว

ผูสมัคร 
การประเมินครั้งที่ 1 

- ความรูความสามารถทั่วไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

      (โดยวิธีการสอบปรนัยและอัตนัย) 

วันที ่14 กันยายน 2559 
เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาล
ปตตาน ี

001-007 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

วันที่ 14 กันยายน 2559 
เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาล
ปตตาน ี

001-007 

 

ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ เลขประจําตัว

ผูสมัคร 
การประเมินครั้งที่ 1 

- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
วันที่ 14 กันยายน 2559 
เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ หองประชุมไทรงาม โรงพยาบาล
ปตตาน ี

001-044 

 

  3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

    1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตน
เปนสุภาพชน 

    2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

    3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก
ใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

 
/การเขารับการประเมิน… 
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การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

    1) หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
     2) ควรไปถึงสถานทีป่ระเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ

ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว 
     3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเครงครัด 
     4) ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
     5) ผูเขาสอบที่เดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว

เปนเวลา 30 นาท ีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
     6) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได เวน

แตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 
     7) ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

กําหนดในตารางสอบ ผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก 
     8) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในการ

สอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
     9) เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบเฉพาะ

ในสวนทีก่ําหนดใหเทานั้น 
     10) เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม

ออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
     11) ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตอง

ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หรือ 
หัวหนาหองสอบและเจาหนาที่คุมสอบ 

     12) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 

     13) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว 

     14) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ 
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู  

     15) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

     16) ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

/4) โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อ... 
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  4) โรงพยาบาลปตตาน ีจะประกาศรายชือ่และขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 
20 กันยายน 2559 ณ บอรดประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที่ หรือทางเว็บไซต www.pattanihos.com 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 
 
 
      ลงชื่อ  ศักด์ิชัย  ต้ังจิตวิทยา 
           (นายศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา) 
        ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (สําเนาถูกตอง) 
 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
   นักทรัพยากรบุคคล 


