ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบารุง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
……………………………………………………
ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบารุง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
8 – 14 มิถุนายน 2565 จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
- นักประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
- นักกิจกรรมบาบัด
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จานวน 1 อัตรา
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในแต่ละตาแหน่ง เข้ารับการคัดเลือก ใน วันเวลา และสถานที่ (ดังรายละเอียดทีแ่ นบท้ายประกาศนี)้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เลขที่สอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

ชื่อ - สกุล
นายซูเฟียน
มณีหิยา
นางสาวเอื้อการย์ แซ่เจา
นางสาวเมธิณี
เย็นใจ
นางสาวกูรัสเปีย กูจิ
นางสาวอัสมะห์ ปือแต
นางสาวฮาบีบ๊ะ กอตอ
นางสาวคอดีเย๊าะ กีละ
นางสาวรอฮายา สาและ
นางสาวพลอยไพลิน มาโสภา
นางสาวนัซมี
สะแต
นางสาวมารีนา อิหะโล๊ะ
นางสาวซัมซูเรีย อิสสภาพ
นางสาวไฮยนา สือลามะ
นางสาวฮายาตี มูซอ
นางสาวอาตีณา เลาะยะผา
นางสาวนัสเร๊าะ แยนา
นางสาวซัลวา
ขาโฮง
นางสาวตูแวคอดีเย๊าะ นิมาแด
นางสาวอามีเนาะ และเซ็ง
นายอารีฟิน
เนือเรง
นางสาวอาอีด๊ะห์ ซาลอ
นางสาวกอมารียะห์ แวสุหลง
นางสาวนารีมะห์ ลือแมสาและ
นางสาวไอนีย์
พณารินทร์
นางสาวรุสมีนี
แอบาฮา
นางสาวนัสรีน
บาดา
นางสาวซัยดานี
ดอคอ
นางสาวนูรฮัยฟาร์ มาเจ๊ะมะ
นางสาวฮัปเสาะห์ แดเบาะ
นางสาวรอฮันนา เซ็น
นางสาวนูรตาซีดา เจะแฮ
นางสาวฟาติมา ตูแกบือซี
นางสาวสุไวบะฮ อาลามีนนุกุ

หมายเหตุ

ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นใน ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก
ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน - ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 09.40 น.
สอบสัมภาษณ์ - ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
หมายเหตุ :

1. ขอให้ส่งไฟล์นาเสนอรูปแบบ Power Point ไม่เกิน 5 สไลด์ ( 5 นาที)
ไปยัง E-mail : jyaha19@gmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
(โดยบันทึกไฟล์ตามด้วยชื่อ – นามสกุลและตาแหน่งที่สมัคร)
ตัวอย่างเช่น นางสาวกอไก่ รักชาติ นักประชาสัมพันธ์
2. ขอให้ผเู้ ข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย
3. แต่งกายให้สุภาพ
4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กาหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ
5. นาเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนามา
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ
- สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียน
1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
1 รูป
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด
ลาดับที่
1
2

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
001
นางสาวอักลีมา อิงดิง
002
นางสาวสุฮัยณี มะแอ

หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขที่สอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

ชื่อ - สกุล
นางสาวอารีนา
สามะเอะ
นางสาวมาลิลักษณ์ ลาเต๊ะ
นางสาวซารีณา ดือมาลี
นางสาวอารีดา
มะนอ
นางสาวอักรีมะฮ์ วาเต๊ะ
นางสาวยัซมีน
บาฮี
นางสาวฟาซีละห์ วาเย๊ะ
นางสาวอานีตา
วาแวนิ
นางสาวซาวาณีย์ โดยหมะ
นางสาวอุษณีย์
ขาโฮง

หมายเหตุ

ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นใน ตาแหน่งนักกิจกรรมบาบัด และตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน - ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 09.40 น.
สอบสัมภาษณ์ - ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

หมายเหตุ :

1. ขอให้ส่งไฟล์นาเสนอรูปแบบ Power Point ไม่เกิน 5 สไลด์ ( 5 นาที)
ไปยัง E-mail : jyaha19@gmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
(โดยบันทึกไฟล์ตามด้วยชื่อ – นามสกุลและตาแหน่งที่สมัคร)
ตัวอย่างเช่น นางสาวกอไก่ รักชาติ นักกิจกรรมบาบัด
2. ขอให้ผเู้ ข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย
3. แต่งกายให้สุภาพ
4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กาหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ
5. นาเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนามา
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ
- สาเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียน
1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
1 รูป
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ

