
     ส ำเนำ 
 

 
   ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 
………………………………………………………… 

 

 ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลแม่ลาน ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน) และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 8 อัตรา นั้น 

 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตาม 
กพส. ก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
ครั้งที่ 1 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

วัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 
 
 

 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ โรง เรี ยนแม่ลานวิทยา 
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
  
 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 

 ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

 
 
 
 



4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

โดยเคร่งครัด 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา    

30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน   

ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

ก าหนดให้เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ 

4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการ                           

4.13 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 

4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุด
ทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว 

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 



ค) โรงพยาบาลแม่ลาน จะประกาศรายชื่อการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน 
และทางเว็ปไซต์ http://maelanhos.com/  
 
 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่      มกราคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 
    (นายอับดุลย์มะรุสดี  ศิริกุล) 
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง............. 
พิมพ์........... 
ทาน............ 

ร่ำง.................... 
พิมพ์................. 
ทำน.................. 

http://maelanhos.com/


รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ครั้งท่ี 1 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

1 001 นางสาวซูไรยา ยามิง 
2 002 นายมูฮัมหมัดรอมลี สาอุ 
3 003 นางสาวเอมรีย์  สนิ 
4 004 นายศิริวัฒน์ ตุหยง 
5 005 นางสาวนูรอัยนีย์ หะมิงมะ 
6 006 นางสาวรอฮานี ยูโซะ 
7 007 นางสาวปัตตมา ช่วยสม 
8 008 นางสาวฟาตีม๊ะ เจ๊ะอุบง 
9 009 นางสาวพรรณวิไล สุวรรณเมฆ 

10 011 นางสาวอาอีเซาะห์ สาแล 
11 012 นายนิอาดือนัน อีแต 
12 013 นางสาวไลลาห์ คาเดร์ลอดิง 
13 014 นางสาวนูรีซัน แยนา 
14 015 นางสาวโรสน ีกาหลง 
15 016 นายลุตปี เจะแวเด็ง 
16 017 นางสาวเจะซอบรียะห์ หะยีสะแม 
17 018 นางสาวยารียะห์ เจ๊ะหลง 
18 019 นางสาวอามีเนาะ ดือเระ 
19 020 นางสาวซารีนา สาและ 
20 021 นางสาวรอกีเยาะห์ แนปิแน 
21 022 นางสาวสมศรี เขียวจันทร์ 
22 023 นางสาวฟิตรียา มะอิซอ 
23 026 นางสาวรุสนี ตาเห 
24 027 นางสาวอายนี เจ๊ะมูเก็ง 
25 028 นางสาวบัณทิตา ปี่แก้ว 
26 029 นางสาวพิมาพร จอมวิเชียร 
27 030 นางสาวปาตีเมาะ หะยีสาอุ 
28 031 นางสาวฟาตีมา เส็นสะนา 
29 032 นายมะยากี ดาหมิ 
30 033 นายอุสมาน สาและ 
31 034 นายอับดุลฮาเล็ม เปาะอีแต 
32 035 นางสาวนูรีซัน ลาเต๊ะ 
33 036 นายฟาตะห์ สามะ 
34 037 นางสาวกามีละ  อุมาเจะแต 
35 038 นายอิสมาแอ มะอะ 



36 039 นางสาวฮัมดียะห์ ปะแดปูซู 
37 040 นางสาวอมานี เจ๊ะดีแม 
38 041 นางสาวอารีนา แอเนาะ 
39 042 นางสาวกนกพร อาชญา 
40 043 นางสาวนูรีฮัน วาแล๊ะ 
41 044 นางสาวณัฐณิชา  ทองเจริญ 
42 045 นางสาวซายาตี  ดาลียา 
43 046 นางสาวสุกัญญา  สมานสุหลง 
44 047 นางสาวฟัตมา  สาเมาะบาซา 
45 048 นางสาวนุรมา  ดือราแม 
46 049 นายอบีลุกมาน  โตะลากอ 
47 050 นางสาวนูรไฮนี  ลาเต๊ะ 
48 051 นายมะรอยี  เจะเต๊ะ 
49 052 นางสาวพารีดะห์  สะแต 
50 053 นางสาวรุสลีนา  สาแม 
51 054 นางสาวซูฮาดา  สาแม 
52 055 นางสาวเป๊าะวาตี  หลงหมัด 
53 056 นางสาวซูไรญา  กาซอ 
54 057 นายซูฮารี  อับดุลลี 
55 058 นางสาวรูไวดา  สือนิ 
56 059 นางสาวรอมละฮ์  อีบูหะมะ 
57 060 นางสาวซาลีฮา  ยีกะจิ 
58 061 นางสาวศุไฮดา  เจะสู 
59 062 นางสาวซูไฮลา  อาหวัง 
60 063 นางสาวสุวรรณี  กิ่งสายหยุด 
61 064 นางสาวสูมัยยะ  สะมะ 
62 065 นางสาวพาอีสะห์  ดือราแม 
63 066 นางสาวอุสมานี  ดอเล๊าะ 
64 067 นายซูรียา  มะแซ 
65 068 นางสาวโสรายา  ปูตะ 
66 069 นางสาวฮุสนา  อาแว 
67 070 นางสาวธัญญรัตน์  เม่าคง 
68 071 นางสาวอาซือมะ  รอฮิง 
69 072 นางสาวอานีซะ  สะอะ 
70 073 นางสาวอาซียะห์  ปูเต๊ะ 
71 075 นางสาวดวงดาว  อุทัดทอง 
72 076 นางสาวปานเพ็ชร  ฝอยทอง 
73 077 นางสาวกูนูรียะ  นิหลง 
74 078 นางสาวรอฮานา  ดือเระ 



75 079 นางสาวโสรายา  ดอเล๊าะ 
76 080 นางสาวนูระมีฮะห์  หินนะ 
77 081 นางสาวฮีดาย๊ะ  ปูเตะ 

 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1 002 นางสาววิภาศิริ เพ็ชรสุริยา 
2 003 นางสาวซากียะห์ ยีมะ 
3 008 นางสาวรอกีเย๊าะ  อาเกะ 
4 009 นางอาซียะห์  บราเฮง 
5 010 นางสาวรุสนานี สุหลง 
6 012 นางสาวกนกวรรณ  ราชบุตร 
7 018 นางสาวรอกีเยาะ โดโซมิ 
8 019 นางสาวซูลัยมี ผือมา 
9 020 นายอัณวาร์ มะ 

10 023 นางสาวสมุลฑา  บุญยศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 
ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

1 001 นางสาวสุรินยา  สินละบุตร 
2 002 นางสาวจิรารัตน์  พรมจันทร์ 
3 003 นางสาววาสนา  บุญยอด 
4 004 นางสาวยุสรอ  ลาเตะ 
5 005 นางสาวนุชจร ี สะอาดจันดี 
6 006 นางสาวคอลาตี  โดยหมะ 
7 007 นางสาวอัรยา  แวซู 
8 008 นางสาวรอซีดะห์  เจ๊ะมะ 
9 009 นางสาวฮานีซะห์  เจ๊ะโก๊ะ 

10 010 นายเฟาซี  เจะอุบง 
11 011 นางสาวมารียัม  มะแซ 
12 012 นางสาวรอฟิอ๊ะ  สาและ 
13 013 นางสาวคอลีเย๊าะ  แวสะ 
14 014 นายชาตรี  บุญพวง 
15 015 นางปิยนุช  วงค์โคทอง 
16 016 นายเอกชัย  ลาเตะ 
17 017 นางสาวนาปีเสาะ  เจะมะ 
18 018 นางสาวปาตีเมาะ  สาเมาะ 
19 019 นางสาวสวยบะห์  อาก๊ะ 
20 020 นายการิยา  เส็นสะนา 



21 021 นายมะรีกี  สาเมาะ 
22 022 นายอุสมาน  เจ๊ะแว 
23 023 นายบือราสาน  คาหมิ 
24 024 นายอาหามะ  แวดอยี 
25 025 นายทศวรรษ  พรหมมณี 
26 026 นายสุดิง  หะยีและ 
27 027 นายปรีชา  ทองเอียด 
28 028 นายซอลาฮูดิง  อาแย 
29 029 นายสุทธิพงศ์  มาตรูปสม 
30 030 นางสาวซารีนา  วานิ 
31 031 นายรอมลี  มาดง 

 
ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 

ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1 001 นางบุญสิน  ชูเมือง 
2 002 นางการีมา  สาและ 
3 004 นางมัสนา หะมะ 
4 005 นางสาวรอกีเยาะห์ ยามา 
5 006 นางอรัญญา เพชรหัวบัว 
6 007 นางสาวซัมสูนี  สิเดะ 
7 008 นางสาวไลลา  เจ๊ะมะ 
8 009 นางสาวรุสนี  สิบ ู
9 010 นางรอนา  มาแอ 

10 011 นางแอเสาะ  ซาแม 
11 012 นางสาวคอรีเย๊าะ  แวกาจิ 
12 013 นางสาวปัทมา  หมีนเส็น 
13 014 นางกัญญาณัฐ  สังเมฆ 
14 015 นางสาวสารีฮะ  เจ๊ะเต๊ะ 
15 016 นางสายีย์ดาร์  หลวงกลิ่น 
16 017 นางสาววลีพร  ด่าสะอิ 
17 018 นางวลีวัลย์  หนูมณี 
18 019 นางสาวเนตรธัญญา จันทร์แจ่มเสน 
19 020 นางสาวมารีแย  มะลี 
20 021 นางสาวสากีน๊ะ   แขวงบู 
21 022 นางสาวอาลิสา  ดาหะตอ 
22 023 นางนลิน  กูลณรงค์ 
23 024 นางสาวชุติมา  แก้วนางโอ 
24 025 นางสาวอดิลลาห์  ยะมา 
25 026 นางสาวกูไซมะห์  ดอแม 



26 027 นางสาวยุพิน  ทองปลอด 
27 028 นางสาวรุสนียะ  สาและ 
28 029 นางสาวจิราพร  พรหมด า 
29 030 นางสาวลัดดาวัลย์  เภรีพล 
30 031 นางสาวสมใจ  ศักดิ์สองเมือง 
31 032 นางสาวฟาซียะห์  ดาแม 
32 033 นางสาวมะห์ฟูเซาะ  มะแอ 
33 034 นางสาวนูรียะ  มะแซ 
34 035 นางสาวทิพยสุดา  อรุณรักษ์ 
35 036 นางสาวนูสารอ  บาระตายะ 
36 037 นางสาวหนึ่งฤทัย  นวลศรี 
37 038 นางสาวซัลนี  ศิริอัมรัตน์ 
38 039 นางเนตรนภา  เติมสิน 
39 040 นางสาวสุนันท์  ปูเต๊ะ 
40 041 นางสาวศุภลักษณ์  ชูเรือง 
41 042 นางสาวการีมะห์  ตือแป 
42 043 นางสาวซากียะ  ปิยา 
43 044 นางสาวอิลฮาม  กะจิ 
44 045 นางสาวซัลวานี  แวน ิ
45 046 นางสาววัลภา  ณ มณี 
46 047 นางสาวฟิตตรี  อาแวกาจิ 
47 048 นางสาวธันญารัตน์  รังทอง 
48 049 นางสาวยาวารียะห์  สะเตาะ 
49 050 นางสาวซูไวบะ  ดือราแม 
50 051 นางสาวสากีเร๊าะ  ปุยุ 
51 052 นางสาวอาซีซะ  ยือเร๊าะ 
52 053 นางสาวมาซีเตาะห์  กาโฮง 

 
ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค 

ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1 001 นายนฤเบศร์  บัวรัตนะ 
2 002 นายอาบีดี  ดือเระ 
3 003 ว่าที่ รต.เดะมัน  สามอ 
4 004 นายมาฮามะ  ดือราแม 
5 005 นายปรีชา  ค ามณี 
6 006 นายอาหามะ  บือราเฮง 
7 007 นายอิรฟาน  กาหม๊ะ 
8 008 นายประภักดิ์  พรหมจันทร์ 
9 009 นายวีระ  มะดีเยาะ 



 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  

ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1 001 นายอับดุลฮากิม  ปะกอ 
2 002 นายดนนียา  กาโฮง 
3 003 นายอีลียัส  ฟัตฮุลอิสลาม 
4 004 นายชัยณรงค์  ทองกอบสม 
5 005 นายอุสมาน  โตงนุแย 
6 006 นายตูแวมาโซ  นิปุเต๊ะ 
7 007 นายฟิรดาวส์  มียา 
8 008 นายอูเซ็ง  ยะมะซิ 

 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ  

 
-ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 

 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ(เหมาบริการ) 

ล าดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1 001 นายแวยะฟาร์  แวมะนอ 
2 002 นายสุกรี  คาร ี
3 003 นายอับดุลลาซิ  หะยีสาและ 
4 004 นายมะลีเป็ง  สามะ 
5 005 นายวาทิต  พลเพชร 
6 006 นายอัสมาน  ลาเต๊ะ 
7 007 นายซ าซูดิน  จารู 
8 008 นายศรัณย์ภัทร  มาตรมินทร์ 

 
 


