
 
ประกาศโรงพยาบาลปตตาน ี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) 
    

 

  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี ้
 

  1) ตําแหนง พนักงานประจําตึก         จํานวน 3 อัตรา 
  2) ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม        จํานวน 2 อัตรา 
  3) ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง        จํานวน 1 อัตรา 
  4) ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค       จํานวน 2 อัตรา 
  5) ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข        จํานวน 4 อัตรา 
  6) ตําแหนง ผูชวยพยาบาล         จํานวน 7 อัตรา 
  7) ตําแหนง พนักงานซักฟอก         จํานวน 2 อัตรา 
  8) ตําแหนง ชางไม          จํานวน 1 อัตรา 
  9) ตําแหนง นักจิตวิทยา          จํานวน 1 อัตรา 
  10) ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)      จํานวน 3 อัตรา 
  11) ตําแหนง พนักงานบริการ (งานบําบัดน้ําเสีย)       จํานวน 1 อัตรา 
  12) ตําแหนง นักรังสีการแพทย         จํานวน 2 อัตรา 
  13) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข        จํานวน 1 อัตรา 
 

บัดนี้ การเลือกสรรไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
และการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ตามรายชื่อดังตอไปนี ้

 

1) ตําแหนง พนักงานประจําตึก 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 005 นางสาวเจะรอเมาะ  ยามา  
2 008 นางสาวสุธารัตน  เทพาขันธ  
3 004 นางสาวโนรีดา  แวบาราเฮง  
4 003 นางอัมพร  บูญช ู สํารองลําดับที่ 1 
5 001 นางสาวปติพร  สุขุมธรรมสถิต สํารองลําดับที่ 2 

 

2) ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ไมมีผูสมัคร 

 

 
/3) ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง 



-2- 
 

3) ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 002 นางสาวรัตติยา  สะมะแอ  
2 017 นางสาวรอซิดะ  มะลี สํารองลําดับที่ 1 
3 012 นางสาวสาปนะห  อาแว สํารองลําดับที่ 2 
4 020 นางสาวบาดารียะห  บีมา สํารองลําดับที่ 3 
5 021 นายตวนรุสลี  รายอคาลี สํารองลําดับที่ 4 
6 023 นางสาวอาซูวาห  กาเตะ สํารองลําดับที่ 5 
7 009 นางสาวโรซมีนา  กาเร็ง สํารองลําดับที่ 6 
8 001 นางสาวมารีนา  ยูนุ สํารองลําดับที่ 7 
9 025 นางสาววารุณี  แกวจันทร สํารองลําดับที่ 8 

10 018 นางสาวอามีเนาะ  บาราเฮง สํารองลําดับที่ 9 
11 013 นางสาวอุลยา  เจะวานิ สํารองลําดับที่ 10 
12 003 นางสาวทัศษพร  เพ็งศรี สํารองลําดับที่ 11 
13 024 นางสาวนันทพัฒน  โตะโกะ สํารองลําดับที่ 12 
14 004 นางสาวรอกายะ  สนิ สํารองลําดับที่ 13 

015 016 นายฮาเรฟ  อามะ สํารองลําดับที่ 14 
 

4) ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 005 นางสาวอภิชญา  ปลอดปลอง  
2 004 นายสุไลมาน  ยูโซะ  
3 018 นางสาวศรัณยพร  นิลวิสุทธิ์ สํารองลําดับที่ 1 
4 028 นายซันสุดิน  ดอเลาะ สํารองลําดับที่ 2 
5 006 นางสาวชลลดา  แกวประสม สํารองลําดับที่ 3 
6 029 นายอิคตียารุดดีน  วาเลาะ สํารองลําดับที่ 4 

 

5) ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 005 นางสาวอลิสา  สมใจ  
2 009 นางสาวนีรา  ยาเล  
3 035 นางสาวตัสนีม  มามะ  
4 039 นางสาวนาเดีย  สาเล็ง  
5 016 นางสาวตวนอะห  ปาแซ สํารองลําดับที่ 1 
6 002 นางสาวนูรมา  สามะ สํารองลําดับที ่2 
7 007 นางสาวฟารีดา  ลาเตะ สํารองลําดับที ่3 

 

/ลําดับที่ 8... 
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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
8 027 นางสาวมารียะห  เวาะแล สํารองลําดับที ่4 
9 030 นางสาวนูรสายานี  สะมอ สํารองลําดับที ่5 

10 045 นางสาวนุรซาฮีดา  มะดือเระ สํารองลําดับที ่6 
11 014 นางสาวฮาซานะห  สาเมาะ สํารองลําดับที ่7 
12 042 นางสาวนูรีซัน  อาแว สํารองลําดับที ่8 
13 031 นางสาวอาบีดะ  สิติเลาะ สํารองลําดับที ่9 
14 001 นางสาวสุไวบะห  หวังพึ่งฉาย สํารองลําดับที ่10 
15 040 นางสาวนูรีซัน  เจะเมาะ สํารองลําดับที ่11 
16 023 นางสาววลัยลักษณ  เขมิสราวงศ สํารองลําดับที ่12 
17 041 นางสาวรอฮายา  ยูนุ สํารองลําดับที ่13 
18 038 นางสาวรมิดา  โรจนหัสดิน สํารองลําดับที ่14 

 

6) ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 004 นางสาวสาวิณี  เณรพงษ  
2 002 นางสาวมารีนา  ดารามะ  

 

7) ตําแหนง พนักงานซักฟอก 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 008 นายกฤษณะ  ภิรมยรกัษ  
2 001 นางสาวธนาธินาถ  ตะเคียนทอง  
3 012 นางสาวซัลบียะ  ดอเลาะ สํารองลําดับที่ 1 
4 011 นายนิกิต  ติเอียดยอ สํารองลําดับที่ 2 
5 010 นางสาวนฤมล  สุขรัตน สํารองลําดับที่ 3 

 

8) ตําแหนง ชางไม 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ไมมีผูผาน 
 

9) ตําแหนง นักจิตวิทยา 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 008 นางสาวอณีษา  ดือราแม  
2 007 นางสาวนูรฮายาตี  อามิง สํารองลําดับที่ 1 
3 001 นางอัสรีณา  หะยีมะสาและ สํารองลําดับที่ 2 
4 010 นางสาวซูไบดะห  หะยีเปาะ สํารองลําดับที่ 3 
5 002 นางสาวนูรีฮัน  มูนอมานิง สํารองลําดับที่ 4 
6 003 นายดอเลาะ  ราแดง สํารองลําดับที่ 5 

/ลําดับที่ 7 
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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
7 011 นางสาวนาอีหมะ  นะน ิ สํารองลําดับที่ 6 
8 009 นางสาวซาบารีเยาะ  แวเตะ สํารองลําดับที่ 7 
9 004 นางสาวซูไฮนี  สนิ สํารองลําดับที่ 8 

 

10) ตําแหนง พนักงานบริการ (ดานงานรักษาความปลอดภัย) 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 002 นายหัมดี  อูมาร  
2 001 นายอับดุลเลาะ  ใจสมุทร  
3 010 นายหัสดิน  เจะโกะ  
4 003 นายธวัชชัย  รตันบูรณ สํารองลําดับที่ 1 
5 008 นายสุริยา  สุหลง สํารองลําดับที่ 2 
6 007 นายอิบรอเฮม  จะปะกิยา สํารองลําดับที่ 3 

 

11) ตําแหนง พนักงานบริการ (ดานงานบําบัดน้ําเสีย) 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 001 นายฮามูดิง  ดอเลาะ  
 

12) ตําแหนง นักรังสีการแพทย 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวกนกวรรณ  ฉลาดกิจ  
 
 

13) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 052 นางสาวรอบีอะ  มานะ  
2 030 นางสาวอานีซา  เจะอาลี สํารองลําดับที่ 1 
3 008 นางสาวจริยา  หลีหัด สํารองลําดับที่ 2 
4 019 นางสาวรุสนี  มะทา สํารองลําดับที่ 3 
5 018 นางสาวอารยา  ยอดพินิจ สํารองลําดับที่ 4 
6 009 นางสาวมาวียา  ยูโซะ สํารองลําดับที่ 5 
7 040 นางสาวซอบารียะ  เจะเลาะ สํารองลําดับที่ 6 
8 012 นางสาวอิลฮัม  แยนา สํารองลําดับที่ 7 
9 005 นางสาวอาไอเซาะ  สะแม สํารองลําดับที่ 8 

10 016 นายมะรอยี  เจะเตะ สํารองลําดับที่ 9 
 
 
 
 
 
 

/โดยขอแจงใหผูผานการเลือกสรร... 
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  โดยขอแจงใหผูผานการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว 
(รายเดือน) ไดทราบวา 
  1. บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  
1 ป นับแตวันที่ประกาศรายชื่อหรือวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม 
  2. ผูผานการเลือกสรรผูใดไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวขางตน ในอายุบัญชีถามี 
กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ 
      2.๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงทีผ่านการเลือกสรร 
      2.๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
      2.๓. ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ทีส่วนราชการกําหนด 
  3. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ ตรวจสอบพบเอกสารหลักฐานเท็จ หรือ ไมเปนไปตามประกาศรับ
สมัคร ถึงแมวาผูสมัครรายนั้นจะเปนผูผานการเลือกสรร ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ผานการเลือกสรร 
  4. ใหผูผานการเลือกสรรดังบัญชีขางตน ของแตละตําแหนงมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางเปน
ลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ณ หองประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปตตานี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 
08.30 – 09.00 น. หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์  
   

  ทั้งนี้ ใหผูมีรายชื่อตามบัญชีขางตนตองนําเอกสารและหลักฐานมาประกอบการจัดทําสัญญาจาง 
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที ่ 26  เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 
       ลงชื่อ  อรุณ  ประเสริฐสุข 
         (นายอรุณ  ประเสริฐสุข) 
        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานกุมารเวชกรรม) 
           ปฏิบัติราชการแทน 
             ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 
 
 
 
 
 
       สําเนาถูกตอง 
 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
    นักทรัพยากรบุคคล 
 



 
 

หลักฐานสําคัญที่ตองนํามาประกอบการทําทะเบียนประวัตลิูกจางชั่วคราว (รายเดือน) 
 

ที่ หลักฐาน จํานวน ครบ ไมครบ หมายเหตุ 
1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 

แตงชุดสุภาพ (สูทดํา) ขนาด 1 นิ้ว 
3    

2 สําเนาทะเบียนบาน 1    
3 สําเนาบัตรประชาชน 2    
4 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) 1    
5 สําเนาวุฒิการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัครและ

นอกเหนือจากที่สมัคร 
1    

6 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา/มารดา/บุตร/คูสมรส)     
7 สําเนาทะเบียนบาน (บิดา/มารดา/บุตร/คูสมรส) 1    
8 สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาปตตานี

เทานั้น) 
1    

9 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามี) 1    
10 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 1    
11 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถามี) 1    
12 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 1    

 
  ครบ  ไมครบ 
  
ลงชื่อ.......................................................ผูรายงานตัว ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที ่
    (.........................................................)      (.........................................................) 
วันที.่............................................................. วันที.่............................................................. 
 
ขอควรทราบ 1. การเซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับจะตองเปนลายเซ็นที่เหมือนกัน 
  2. การกรอกรายการในเอกสารทุกฉบับ ใหใชปากกาหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 
  3. ใหเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (ยกเวนใบรับรองแพทย) 
  4. เขียนชื่อ-นามสกุลและตําแหนงที่สอบที่มุมบนขวาทุกฉบับ (ยกเวนใบรับรองแพทย) 
  5. เรียงลําดับเอกสารตามหมายเลขท่ีระบุในเอกสารฉบับนี ้
 


