
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตาน ี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

    
 

  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี ้ 

 

  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 
 

บัดนี้  การเลือกสรรไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

  1. ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 010 นายหัมดี  อูมาร  
2 011 นายสุริยา  สุหลง  

 

  2. ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวธนพร  ภูทาทอง  
2 002 นายรุสลัน  อาลีซู สํารองลําดับที่ 1 
3 005 นางสาวฮาซือมะห  มะดาลี สํารองลําดับที่ 2 

 

  3. ตําแหนง พนักงานรับโทรศัพท 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 005 นางสาวอัจฉรา  ฟกแกว  
2 036 นางสาวสาลินี  ปาเนาะ สํารองลําดับที่ 1 
3 033 นางสาวนาซีเราะ  บือราแง สํารองลําดับที่ 2 
4 004 นางสาวพิชชา  พรหมเทพ สํารองลําดับที่ 3 
5 003 นางสาวเจะนูรีซัน  เจะอูบง สํารองลําดับที่ 4 
6 022 นางสาวจิตติมา  จิตหลัง สํารองลําดับที่ 5 
7 041 นางสาวกันทีณี  ยูโซะ สํารองลําดับที่ 6 
8 023 นางสาวนาซีฮะ  สะรีบู สํารองลําดับที่ 7 

 

 
/4. ตําแหนง ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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  4. ตําแหนง ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 006 นายธนเดช  สุทธิมาส  
 

  5. ตําแหนง ชางฝมือทั่วไป 
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 001 นายขจรศักดิ์  แดงสุข  
2 002 นายอิสมาแอ  ยือลาแป สํารองลําดับที่ 1 

 

โดยขอแจงใหผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ไดทราบวา 
  1. บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  
1 ป นับแตวันที่ประกาศรายชื่อหรือวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม 
  2. ผูผานการเลือกสรรผูใดไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวขางตน ในอายุบัญชีถามี 
กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ 
      2.๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงทีผ่านการเลือกสรร 
      2.๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
      2.๓. ผูนั้นไมเขาปฏิบัตหินาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ทีส่วนราชการกําหนด 
  3. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ ตรวจสอบพบเอกสารหลักฐานเท็จ หรือ ไมเปนไปตามประกาศรับ
สมัคร ถึงแมวาผูสมัครรายนั้นจะเปนผูผานการเลือกสรร ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ผานการเลือกสรร 
  4. ใหผูผานการเลือกสรรดังบัญชีขางตน ของแตละตําแหนงมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางเปน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์  
 

  ทั้งนี้ ใหผูมีรายชื่อตามบัญชีขางตนตองนําเอกสารและหลักฐานมาประกอบการจัดทําสัญญาจาง 
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
 

      ลงชื่อ  ศักด์ิชัย  ต้ังจิตวิทยา 
           (นายศักดิ์ชัย  ต้ังจิตวิทยา) 
       ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 
 
     สําเนาถูกตอง 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
  นักทรัพยากรบุคคล 
 



 
 

หลักฐานสําคัญที่ตองนํามาประกอบการทําทะเบียนประวัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
 

ที่ หลักฐาน จํานวน ครบ ไมครบ หมายเหตุ 
1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 

แตงเครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 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 ้


