
 
ประกาศโรงพยาบาลปตตาน ี

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
  1. ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)  จํานวน 2 อัตรา 
  2. ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด)  จํานวน 1 อัตรา 
  3. ตําแหนง พนักงานรับโทรศัพท    จํานวน 1 อัตรา 
  4. ตําแหนง ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   จํานวน 1 อัตรา 
  5. ตําแหนง ชางฝมือทั่วไป     จํานวน 1 อัตรา 
 

  โรงพยาบาลปตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 
     ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
 

 ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

การประเมินครั้งที่ 1 
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง     (100 คะแนน) 
(โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 น.– 12.00 น. 

วิทยาลัยชุมชนปตตานี 

 

 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี ้  

1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม หามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน 
รองเทาแตะ 

2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

 
/3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร… 

เอกสารหมายเลข 8 



-2- 
 
 
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไป

ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหอง

สอบไดก็ตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว 
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม

การประเมินโดยเครงครัด 
4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
4.5 ผูเขาสอบที่เดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป

แลวเปนเวลา 30 นาท ีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได 

เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
4.7 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

กําหนดในตารางสอบ ผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก 
4.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ

สอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
4.9 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบ

เฉพาะในสวนทีก่ําหนดใหเทานั้น 
4.10 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ

ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
4.11 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตอง

ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
4.12 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต

คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 
4.13 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ

จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว 
4.14 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขา

สอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู  
4.15 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต 

หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

4.16 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมี
สิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

/ง) โรงพยาบาลปตตานี... 
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  ง) โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
17 ตุลาคม 2560 ณ บอรดประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี และทางเว็บไซต 
www.pattanihos.com 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2560 

 

       ลงชื่อ  อรุณ  ประเสริฐสุข 
                     (นายอรุณ  ประเสริฐสุข) 
     นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากมุารเวชกรรม) 
                                รักษาการในตําแหนง 
                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สําเนาถูกตอง 
 
 
(เอกพงศ  แกวเมือง) 
 นักทรัพยากรบุคคล 
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานรับโทรศัพท  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวคอลีฟะฮ  หะยีเซ็ง  
002 นางสาวซูรัยน ี นะแด  
003 นางสาวเจะนูรีซัน  เจะอูบง  
004 นางสาวพิชชา  พรหมเทพ  
005 นางสาวอัจฉรา  ฟกแกว  
006 นางสาวอาแอเสาะ  สาเมาะ  
007 นางสาวตีปะห  บาลายา  
008 นางนาดีเราะ  อับดุลมานิ  
009 นางสาวมณีรัตน  ปาลายา  
010 นางสาวณัฏฐฑิตฐิตา  ธรรมชาติ  
011 นางสาวนูรีซัน  สามะ  
012 นางสาวนาซียฟะฮ  มะสูละ  
013 นายวรวุฒิ  ยาวารี  
014 นางสาวเมยวิกา  คงเทพ  
015 นางสาวมาดีฮะห  ศาลา  
016 นางสาวพรสินี  แกวมะแปน  
017 นางสาวมารีแย  จาเอาะ  
018 นางสาวฟาดีละห  ยีมะมิง  
019 นางสาวฮาบีบะห  ยีและ  
020 นางสาวแนปเสาะ  มะโระ  
021 นางสาวรุสนา  อาแวเงาะ  
022 นางสาวจิตติมา  จิตหลัง  
023 นางสาวนาซีฮะ  สะรีบ ู  
024 นายสุกรี  บาโงสะตู  
025 นางสาวอาแอเซาะ  ตาฮา  
026 นางสาวฮานา  เจะนิ  
027 นางสาวศรสุดา  ตนตระกูลเกียรต ิ  
028 นายฮาฟส  สาเดะ ยกเลิกเลขประจําตัวสอบ

เปลี่ยนเปนตําแหนง พ.บริการ 
029 นายวีรา  รักษาศาสน  
030 นางสาวอามีนะ  สาและ  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานรับโทรศัพท  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

031 นางสาวอาตียะ  เจะมะ  
032 นางสาวนูรูดาร  เจะยอ  
033 นางสาวนาซีเราะ  บือราแง  
034 นางสาวซาลีฮะ  อิงดิง  
035 นางสาวนิตยา  สิงหทอง  
036 นางสาวสาลินี  ปาเนาะ  
037 นางสุริญา  สุวรรณฤกษ  
038 นางสาวนิรอกายะ  เปาะวอ  
039 นางสาวปาจาวีร  กิ่งเกตุ  
040 นางสาวฟาตีมะห  หะยีแวยูโซะ  
041 นางสาวกันทีณี  ยูโซะ  
042 นางสาวซาตีฮะห  บาแม  
043 นางสาวมูณีเราะห  แวอุเซ็ง  
044 นางสาวมัสลิน  ยามา  
045 นางสาวปารีดะห  อาแวยา  
046 นางสาวนนธิยา  เทพฤทธิ์  
047 นางสาวนูรีดา  สุหลง  
048 นางสาวฮันนี่  สามะอาลี  
049 นางสาวพาตีเมาะ  กูนา  
050 นางสาวมุรณีย  กะลูแป  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายอันวา  สะหะ  
002 นายเจะฮาซัน  เตาะสาตู  
003 นายวันดาวุฒิ  เจะอาแว  
004 นายรุสมาน  สอเด็ง  
005 นายนุอากิม  กาซอร  
006 นายธนเดช  สุทธิมาส  
007 นายซําซูดิง  หะยีเจะและ  
008 นายสาบรี  สามะ  
009 นายวัฒนพงศ  ทองวิเชียร  
010 นายอดุลย  บินวาริส  
011 นายอิสมาแอ  เจะยะ  
012 นายสุลกิฟลี  แวกะจิ  
013 นายกูสะอิเดน  กุพะมา  
014 นายอัสมาน  ลือฆอ  
015 นายซาการียา  มาสารี  
016 นายฮาซิบ  เจะนิ  
017 นายมะฆอซี  อาบู  
018 นายแวมาโซ  แงบือราเฮ็ง  
019 นายซอบรี  เจะอุบง  
020 วาที่รอยตรี มูฮัยมีร  หามะ  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง ชางฝมือทั่วไป 
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายขจรศักดิ์  แดงสุข  
002 นายอิสมาแอ  ยือลาแป  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายดลเลาะ  มะโบะ  
002 นายอาหามะ  เจะเฮง  
003 นายมุสตากีม  สะมะแอ  
004 นายพิทวัส  หีมปอง  
005 นายมูฮํามัดเฟาซัน  การี  
006 นายซาการียา  แวดือเระ  
007 นายมูฮําหมดัซัปรี  เจะโซะ  
008 นายมูฮัมหมัดเตาฟก  แวหะมะ  
009 นายฮาบีบุลเลาะห  หะยีสาเมาะ  
010 นายหัมดี  อูมาร  
011 นายสุริยา  สุหลง  
012 นายอารฮัน  เจะแม  
013 นายฮาฟส  สาเดะ  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่27 กันยายน 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) 
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวธนพร  ภูทาทอง  
002 นายรุสลัน  อาลีซู  
003 นายอัฟฟาน  วาเด็ง  
004 นางสาวยามีละ  มะรอแม็ง  
005 นางสาวฮาซือมะห  มะดาลี  
006 นางนูรียะห  ศรีงาม  
007 นายมูฮัมหมัดซูเบร  ดือเระ  
008 นางสาวชญานุช  ชัยชนะ  
009 นายฉัตรไชย  อัตถะมณีเพชร  
010 นางสาวนูรียะห  บานนา  
011 นางสาวแมะเซาะ  เจะมะเยง  

 


