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ประกาศโรงพยาบาลปตตาน ี

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

  ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลปตตาน ีลงวันที ่28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
  1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ     จํานวน 2 อัตรา 
  2. ตําแหนง พนักงานประจําตึก     จํานวน 13 อัตรา 
  3. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข    จํานวน 11 อัตรา 
  4. ตําแหนง พนักงานหองผาตัด     จํานวน 2 อัตรา 
  5. ตําแหนง พนักงานเปล      จํานวน 3 อัตรา 
  6. ตําแหนง พนักงานซักฟอก     จํานวน 1 อัตรา 
  7. ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ)      จํานวน 2 อัตรา 
 

  โรงพยาบาลปตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
 

 ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมินฯ 
การประเมินครั้งที่ 1 
- ความรูความสามารถทั่วไป                (30 คะแนน) 
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง     (70 คะแนน) 
(โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 09.00 น.– 12.00 น. 

ณ หองประชุมราชาวดี 
โรงพยาบาลปตตานี 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง      (100 คะแนน) 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 13.00 น.– 16.30 น. 

ณ หองประชุมราชาวดี 
โรงพยาบาลปตตานี 

 
/ตําแหนง พนักงานประจําหองยา... 

เอกสารหมายเลข 8 
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 ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ) 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

การประเมินครั้งที่ 1 
- ความรูความสามารถทั่วไป                (100 คะแนน) 
 (โดยวิธีการสอบปฏิบัติ) 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 09.00 น.– 12.00 น. 

ณ หองฝายการเจาหนาที่ 
โรงพยาบาลปตตานี 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง      (100 คะแนน) 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 13.00 น.– 16.30 น. 

ณ หองประชุมราชาวดี 
โรงพยาบาลปตตานี 

   
 

 ตําแหนง พนักงานประจําตึก, พนักงานชวยเหลือคนไข, พนักงานหองผาตัด, พนักงานเปล, 
และ ตําแหนง พนักงานซักฟอก 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

การประเมินครั้งที่ 1 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง      (100 คะแนน) 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 09.00 น.–12.00 น. 

ณ หองประชุมชลาลัย 
โรงพยาบาลปตตานี 

 

 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี ้  

1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม หามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนต เสื้อไมมีแขน 
รองเทาเตะ 

2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

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 ผูเขาสอบทีเ่ดินทางไป… 
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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 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่            
26 เมษายน 2560 ณ บอรดประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี หรือทางเว็บไซต 
www.pattanihos.com 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม พ.ศ.2560 
 

      ลงชื่อ  อรุณ  ประเสริฐสุข 
           (นายอรุณ  ประเสริฐสุข) 
     นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
              ปฏิบัติราชการแทน 
               ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตาน ี
      สําเนาถูกตอง 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
  นักทรัพยากรบุคคล 



-4- 
เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวนูรมา  สาเมาะ  
002 นางกนกวรรณ  ทองนวล  
003 นางสาวนายีฮะห  มะสาและ  
004 นางสาวซูวายบะห  มะรือมอ  
005 นางสาวนูรมี  มะลี  
006 นางสาวนูรียะห  สามะอาลี  
007 นางสาวนูรีซัน  แวหะมะ  
008 นางสาวแวนรุมี  วาเลาะ  
009 นางสาวซัลวานี  ดาราแม  
010 นางสาวนูรีซา  เจะมะ  
011 นางสาวอัครีมะ  กาเซ็ง  
012 นางสาวสายสุณีย  แซมะแซ  
013 นางสาวนาดียะ  สะเมาะ  
014 นางสาวนิฮาวอ  โตะลือบาจิ  
015 นางสาวอิฟฟะห  กาซอ  
016 นางสาวเกษณีย  ดาฮาตอ  
017 นางสาวซุกรียะห  มะจะ  
018 นางสาวรุจิรา  จาแน  
019 นางสาวสุรีนา  จาเราะมาหาแดง  
020 นางสาวนิซัลวา  จะปะกียา  
021 นางสาวรูวายดา  เจะนิ  
022 นางสาวปราจินันท  พุทธแสง  
023 นางสาวฮัยฟา  จาหลง  
024 นางสาวสุรัยญา  ตาเฮ  
025 นางสาวตวนอารีซา  ตูแวรอเซ็ง  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานประจําตึก  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวรอฎียะห  เจะเด็ง  
002 นางสาวนูรฮายาตี  เปาะเฮง  
003 นางสาวมูฮัยนี  จิเตะ  
004 นางชานิดา  ขาเร็มดาเบะ  
005 นางสาวจิรัตกร  วรรณพฤกษ  
006 นางสาวแวฮามีดะห  มิง  
007 นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ  
008 นางจุรีย  หนูปาน  
009 นางสุทิพร  วรรณะ  
010 นายรุสลัน  อาลีซู  
011 นายซีกิร  หะยีดาแม  
012 นายเกรียงไกร  ปงกระโทก  
013 นางรัตติยา  จันทรพันธ  
014 นายไซนูมัน  แสมา  
015 นายฤทธิชัย  เบ็ญฮาวัน  
016 นายมูฮัมหมัดซูเบร  ดือเระ  
017 นายซัดดัม  เจะเงาะ  
018 นางเสาวลักษณ  ขุนพินิจ  
019 นายวันรอฟฟาอ  แวเด็ง  
020 นายสุรศักดิ์  เพชรหัวบัว  
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข 
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวพาตีเมาะ  อาลี  
002 นางสาวปรีดาวรรณ  ศรีสวัสดิ์  
003 นางอุษา  สาและ  
004 นางสาวมุรนี  สามะอาลี  
005 นางสาวรอฮานา  เจะเลาะ  
006 นางสาวตวนไรดา  ลาตอ  
007 นางสาวชุติมา  เปาะมะ  
008 นางสาวซูฟยะ  มะเด็ง  
009 นางสาวซากียะฮ  แวหมะ  
010 นางสาวรอยียะ  มีรู  
011 นางสาวสีตีพาตีเมาะ  เจะเงาะ  
012 นางสาวอามานี  สามะ  
013 นางสาวอาดีละห  เด็งและ  
014 นางสาวนูรียะห  สุหลง  
015 นางสาวนิภาวรรณ  จงเปนธรรม  
016 นางสาวฮานีซะห  สุเด็ง  
017 นางสาวฟารีดะ  เส็นเจริญ  
018 นางสาวคอมือเซาะ  มาแต  
019 นางวิไลภรณ  จันทรเกิด  
020 นางสาวอามีเนาะ  บือราเฮง  
021 นางสาวอลิสา  สมใจ  
022 นางสาวนูรียะห  ลือบานะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานหองผาตัด  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวรอจีปะห  ลือบานะ  
002 นายฮีซาม  สาแม็ง  
003 นางวลัยลักษณ  พรรจุรัส  
004 นางสาววลัยพรรณ  แกวทอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานเปล  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายแวหะมะ  บูงาตายง  
002 นายอุสมาน  หะยีมะหนุ  
003 นายสุไลมาน  แวฮามะ  
004 นายหามะ  หะยีสาเมาะ  
005 นายธวัชชัย  ประสิทธิสร  
006 นายอัมรา  อีแต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานซักฟอก  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางรินนา  แดงแกว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลปตตานี ลงวันที ่30 มีนาคม 2560 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ)  
 

เลขประจําตัวสอบ 
 

 
ชือ่ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายศรัณยภัทร  มาตรมินทร  
002 นายอับดุลรอฮิม  หะยีมะแซ  
003 นายตามินยี  เจะแวกุนิง  
004 นายณรงค  ทองเสน  

 
 


