
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
…………………………………………………… 

 

  ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2565        
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน) เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี                  
5 – 12  กันยายน  2565  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  ดังนี้ 
  

- ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม                   จ านวน  1  อัตรา 
- ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข                   จ านวน  1  อัตรา 

 

  บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ในแต่ละต าแหน่ง เข้ารับการคัดเลือก ใน วันเวลา และสถานท่ี (ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้) 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  15  กันยายน  2565 
 

 
    

(นายทินกร   บินหะยีอารง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคดัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นายยัสรอม         มะนุง  

2 002 นางสาวซัซวานี     ยะลา  

3 003 นางสาวนุรซีลาวาตี  มะมิง  

4 004 นางสาวโรสนี        โตะหะ  

5 005 นางสาวยัซมีน       บาฮี  

6 006 นางสาวอีมาน        มะบูกิต  

7 007 นางสาวซาวาณีย์     โดยหมะ  

8 008 นางสาวอุษณีย์       ขาโฮง  

9 009 นางสาวตูแวรุสนา    นิบือซา  

 

ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นใน ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ในวันจันทร์ ที่  3  ตุลาคม  2565   

สอบข้อเขียน    -  ช่วงเช้า   เวลา 09.00 น. – 09.40 น.   
                           สอบสัมภาษณ์  -  ช่วงเช้า   เวลา 10.00 น. – 12.00 น.   
ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้สอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยน าเสนอ ในรูปแบบ Power Point                   
หัวข้อเรื่องประวัติส่วนตัว,ประสบการณ์ท างาน (ไม่เกิน  5 สไลด์  5 นาที)                                                  
ส่งไฟล์น าเสนอไปยัง E-mail : jyaha19@gmail.com  ภายในวันที่  22 กันยายน 2565   เท่านั้น                 
(โดยบันทึกไฟล์ตามด้วยชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งที่สมัคร 

ตัวอย่างเช่น นายประยุทธ์  รักชาติ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
    2. ขอให้ผูเ้ข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 

      3. แต่งกายให้สุภาพ  
      4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลยเวลาเข้า
สอบท่ีก าหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      5. น าเอกสารและหลักฐานท่ีต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ (ตามประกาศรับสมัครที่ต้อง   
น ามาในวันสอบคัดเลือก) เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ ดังนี ้
                      - ส าเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร    จ านวน อย่างละ 1  ฉบับ 
                      - ส าเนาทะเบียน                          จ านวน            1 ฉบับ  

- ส าเนาบัตรประชาชน                   จ านวน            1  ฉบับ 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว                            จ านวน            1  รูป  
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  จ านวน            1  ฉบับ 

                      - ส าเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม      จ านวน           1  ฉบับ   
 



 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคดัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวณสิกาญจน์     แสงชมภู  

2 002 นางสาวนินูรฮูดา   โตะแวโซะ  

3 003 นางสาวมัสกะห์     นาแว  

4 004 นางสาวอาวาตีฟ    มะเระ  

5 005 นางสาวสัลวาตี       มะนูเด็ง  

6 006 นางสาวมานีเร๊าะ    มะแซ  

7 007 นางสาวฮาบีบะห์    บาโง  

8 008 นางสาวอาดีละห์     สนิ  

9 009 นางสาววิลดา      ดือราซอลีมา  

10 010 นางสาวนุรอัยณี    ยุน ุ  

11 011 นางสาวดารีนา     มะแซ  

12 012 นางสาวมาธิณี      เจ๊ะหามะ  

13 013 นางสาวบุศราพรรณ  เพชรโรจน์  

14 014 นางสาวนูร์อัสมาอ์    ยาเมาะ  

15 015 นางสาวอาสมะ  ลาเตะ  

16 016 นางสาวจีรัณดา     ซูสารอ  

17 017 นางสาวบุสริน      เนือเรง  

18 018 นางสาวมาวัดดะห์   โต๊ะแม  

19 019 นางสาวนุรษีฮัน    อีซอ  

20 120 นางสาวรูซมา  ดาโอ๊ะ  

21 121 นางสาวอทิสยา  กล่ าพะบุตร  

22 122 นางสาวอารีฟะ   สาและ  

23 123 นางสาวอาอีซะห์  ตาหยงมัส  

24 124 นายมูฮัมหมัด  มาสาระกามา  

25 025 นางสาวอามีเน๊าะ   บือนิงมะเร๊ะ  

26 026 นางสาวอามิตา     สาคอ  

27 027 นางสาวซูไฮลา      แฮมา  

28 028 นางสาวฟาตีเมาะ  และมาลี  

29 029 นางสาวแวรอมละห์  แวดอเลาะ  

30 030 นางสาวซาฮีดา      นือเร็ง  

31 031 นางสาวสุไฮณี        สาและ  

32 032 นางสาวอามียะห์   บูดาเล็ง  



ล าดับที ่ เลขประจ าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

33 033 นางสาวอัลวาณี     มะหลี  

34 034 นางสาวนูรีซัม        มอลิ  

35 035 นางสาวซีตีนอร์ฟารัช   ยูโซ๊ะ  

36 036 นางสาวรุสนานี     หะสาเมาะ  

37 037 นายกอซีม         หะยีปะดอ  

38 038 นางสาวนัจมะห์    เจ๊ะมูซอ  

39 039 นางสาวรอฮายา    สาและ  

40 040 นางสาวฟาตอนียะห์   แวกะจิ  

41 041 นางสาวซูไรญา       กาซอ  

42 042 นางสาวรุสมี        เบ็ญกัวลัพ  

43 043 นางสาวไฮฟะ     อับดุลรอนิง  

44 044 นายซุลฮิลมี        นิกาลี  

45 045 นางสาวฟาร์อีซะห์    สอมะลี  

46 046 นางสาวฮูดา        กานา  

47 047 นางสาวณัฐฌา      ทิพรองพล  

48 048 นางสาวตัสนีม       วาเต๊ะ  

49 049 นางสาวนูรนาดา    ทอแม  

50 050 นางสาวฮาสือม๊ะ    ลือแมเต๊ะ  

51 051 นางสาวบาดารียะห์  บีมา  

52 052 นางสาวนุรมา      ยูโซะ  

53 053 นางสาวรอฮานา    เนือเรง  

54 054 นางสาวฮารีฟะห์    มะมิง  

55 055 นางสาวดียาน่า     ปุโรง  

56 056 นายมูฮ าหมัดไฮมิน   มูซอ  

57 057 นางสาวนารีซา      สะมะแอ  

58 058 นางสาวอิบตีซาม    เซ็งยี  

59 059 นางสาวฟาตีฮะห์    ราแดง  

60 060 นางสาวหานีส๊ะ      สามะเอะ  

61 061 นางสาวอนิสลดา    ดิงเลาะ  

62 062 นางสาวนูรียา        มะหะแซ  

      63 063 นางสาวอาซีซานา    ลาเต๊ะ  

64 064 นางสาวอารีซา  มามะ  

65 065 นางสาวประวิณา  พรหมคงบุญ  

66 066 นางสาวฮารีฟะห์    กูดู  

67 067 นางสาวอาริฟนี     อาแซดอยิ  

68 068 นางสาวฟาซียะห์     เจะหมะ  



ล าดับที ่ เลขประจ าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

69 069 นางสาวปัทมาวาตี  ลาเต๊ะ  

70 070 นางสาวฮัซวานี     เจ๊ะเยะ  

71 071 นางสาวรุสณี        มะเก็ง  

72 072 นางสาวนุรมา       สีเด๊ะ  

73 073 นางสาวมาเรียม     สาเม๊าะ  

74 074 นางสาวฟารีดา     แวนูเซ็ง  

75 075 นางสาววิลดา      ดอเล๊าะ  

76 076 นางสาวนูรีซัน     ยูโซะ  

77 077 นางสาวฟาติน     แวหามะ  

78 078 นางสาวอัยนี       อูมา  

79 079 นางสาววาฮีดา     บือโต  

80 080 นางสาวนูรไอดา   หะมะ  

81 081 นางสาวรุสนานี    ลือแบกาเซ็ง  

82 082 นางสาวศศิวิมล   สอนไตรแก้ว  

83 083 นางสาวไอนีย์      พณารินทร์  

84 084 นางสาวนิฟาฏีมะห์  ปานาวา  

85 085 นางสาวฮีลาล      วามุ  

86 086 นางสาวรุสมี   เจ๊ะเละ  

87 087 นางสาวรูสมี        มะลี  

88 088 นางสาวมารียัม     อีแน  

89 089 นางสาวนูรีซา      ยูโซะ  

 

ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นใน ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ในล าดับที่ 1 -  44    เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 4  ตุลาคม  2565   
ในล าดับที่ 45 - 89   เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม  2565   

สอบข้อเขียน     -  ช่วงเช้า   เวลา 09.00 น. – 09.40 น.   
                           สอบสัมภาษณ์   -  ช่วงเช้า   เวลา 10.00 น.– 12.00 น.   
                                       -  ช่วงบ่าย  เวลา 13.30 น.– 16.30 น.   
ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้สอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยน าเสนอ ในรูปแบบ Power Point                   
หัวข้อเรื่องประวัติส่วนตัว,ประสบการณ์ท างาน (ไม่เกิน  5 สไลด์  5 นาที)                                                  
ส่งไฟล์น าเสนอไปยัง E-mail : jyaha19@gmail.com  ภายในวันที่  22 กันยายน 2565   เท่านั้น                 
(โดยบันทึกไฟล์ตามด้วยชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งที่สมัคร 

ตัวอย่างเช่น นายประยุทธ์  รักชาติ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 



    2. ขอให้ผูเ้ข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      3. แต่งกายให้สุภาพ  
      4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลยเวลาเข้า
สอบท่ีก าหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      5. น าเอกสารและหลักฐานท่ีต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ (ตามประกาศรับสมัครที่ต้อง   
น ามาในวันสอบคัดเลือก) เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ ดังนี ้
                      - ส าเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร    จ านวน อย่างละ 1  ฉบับ 
                      - ส าเนาทะเบียน                          จ านวน            1 ฉบับ  

- ส าเนาบัตรประชาชน                   จ านวน            1  ฉบับ 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว                            จ านวน            1  รูป  
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  จ านวน            1  ฉบับ 

                      - ส าเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม      จ านวน           1  ฉบับ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


