
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) 

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

  ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่              
20 – 26 มกราคม 2565  จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา  ดังนี้  

- พยาบาลวิชาชีพ                   จำนวน  3  อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์          จำนวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  2  อัตรา 
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล            จำนวน  1  อัตรา 
- พนักงานบริการ                    จำนวน 8  อัตรา 
- ผู้ช่วยพยาบาล                     จำนวน  1  อัตรา 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย   จำนวน  1  อัตรา 

 

  บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ในแต่ละตำแหน่ง เข้ารับการคัดเลือก ใน วันเวลา และสถานที่ (ดงัรายละเอียดทีแ่นบท้ายประกาศนี)้ 
 

ประกาศ ณ  วันที่  31  มกราคม  2565 
 

 
 

(นายทินกร   บินหะยีอารง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวสุดา         มะแน  

2 002 นางสาวนัจวา        เจ๊ะหะ  

3 003 นางสาวซากียะห์    มูซอดี  

4 004 นางสาวอาดีละห์    บูดิง  

5 005 นางสาวฮุสนา       สมาน  

6 006 นางสาวซูไฮรา      ตาแวปูเต๊ะ  

7 007 นางสาวยาวารี      รือแม  

8 008 นางสาวฟิรดาวส์    มาลัยมาลย์  

9 009 นางสาวอารีนา      เฮะดือเระ  

10 010 นางสาวไอมี่         สะแต  

11 011 นางสาวรอซาณี     ปาแว  

12 012 นางสาวอาอีเซาะฮ์  แยนา  

13 013 นางสาวอัสวาณีย์  เจ๊ะมะ  

14 014 นายยัสมีน           แวบูละ  

15 015 นางสาวอาแอเส๊าะ  ปูลาพาระเปะ  

16 016 นางสาวขวัญตา      สาริปา  

17 017 นางสาวอาซีซ๊ะ       ดอเลาะ  

18 018 นางสาวอามีเน๊าะ    บูดี  

19 019 นางสาววัลลียา       มะสาเล็ง  

 

ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่  14 กุมภาพันธ์  2565   
สอบข้อเขียน    เวลา 08.30 – 09.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
  ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
      3. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      4. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพ่ือแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   
 



ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นายอามีน         มัดดา  

2 002 นางสาวซีตีคอรีเย๊าะ  เล๊าะหมิ  

3 003 นายปัทมากร      ดาวเรือง  

4 004 นางสาวฮุสนา     มะสาแม  

5 005 นายมูอัมมาร์      หะยีลาเตะ  

6 006 นายมูฮำหมัดอัสหัร  เลาะเมาะ  

7 007 นายต่วนมูฮำหมัด   ปาแซ  

8 008 นายมาฮามะ      แดวอสนุง  

9 009 นายมะคอยาสี    ปะดอนา  

10 010 นายอับดุลอาลี   เจ๊ะแม  

11 011 นายต่วนซอฟวัน บีรู  

12 012 นายสมาน        วาเงาะ  

13 013 นายอาลีฟ        กะมูนิง  

14 014 นายอรัณย์        ดือราแม  

15 015 นายอับดุลฟัตตะฮ์  มะตาเฮ  

16 016 นายมุมิน        เจ๊ะแหล้  

17 017 นางสาวนูรมา  อาบูเล็ง  

18 018 นางสาวพาตีเมาะห์  มะมูมิง  

 

          ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์  2565   
สอบข้อเขียน     เวลา  08.30 – 09.00 น.   
สอบปฏิบัติ       เวลา  09.30 – 10.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์   เวลา  11.00 – 12.00 น.   
            ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
      3. ขอใหผู้เ้ข้าสอบพาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) และปลั๊กพ่วง ของตนเองมา
เรียบร้อย (เพ่ือสอบปฏิบัติ) 

             4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      5. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพ่ือแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   



 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวซากีเร๊าะ    มณีหิยา  

2 002 นางสาววิชุดา       ดอเลาะซาเล็ง  

3 003 นางสาวอาตีนา     อิแต  

4 004 นางสาวซูไฮลา     ตูวี  

5 005 นางสาวฮัมดียะห์  ดอเลาะ  

6 006 นางสาวยามีละห์  บาเหมบูงา  

7 007 นางสาวซูวัยดา    สะมะแอ  

8 008 นางสาวฟาดีหล๊ะ  สูดิง  

9 009 นางสาวยามีล๊ะ    ยีแวนูมา  

10 010 นางสาวฮานีซะ    มะนีหิยา  

11 011 นางสาวฟาตีณี     ยีการ์เดร์  

12 012 นางสาวฮัสเมาะ   มะแส  

13 013 นางสาวอรพรรณ  ดำรงรักษ์  

14 014 นางสาวฟิรดาวล์   ยะมา  

15 015 นางสาวนะดียะฮ์  ซาซู  

16 016 นางสาวนุรมา      เตะ  

17 017 นางสาวรุสณี       โตะลากอ  

18 018 นางสาวอาลาวียา  คาเดร์  

19 019 นางสาวซาฮีดา    เจ๊ะเงาะ  

20 020 นางสาวฮุษณีย์    ลาเต๊ะ  

21 021 นางสาวรุสนา     วาจิ  

22 022 นางสาวมารีนี      สมาแห  

23 023 นางสาวนุรฟาติน  เจ๊ะแต  

24 024 นางสาวสุไวบะห์   ดอเลาะ  

25 025 นางสาวนวรัตน์    พุธสุขขี  

26 026 นางสาวรอซีดะห์  ดาโอะ  

27 027 นางสาวสุพรรษา  โทบุรี  

28 028 นางสาวซูไรยา     มูเซะ๊  

29 029 นายอับดลรอแม  มานะ  

30 030 นางสาวอิฟตีฮัน  แวสุหลง  

31 031 นางสาวซูไรดา   ดาโอ๊ะ  

    



ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

32 032 นางสาวอามีเน๊าะ  อับดุลลี  

33 033 นางสาวรอหะนี    สุไงบาร ู  

34 034 นางสาวซูลฟา      เจ๊ะซู  

 
 

    ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที ่ 17  กุมภาพันธ์  2565   

สอบข้อเขียน     เวลา    08.30 – 09.00 น.   
สอบปฏิบัติ       เวลา    09.30 – 10.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์   เวลา   11.00 – 12.00 น.   
           ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผูเ้ข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
                       3. ขอให้ผู้เข้าสอบพาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) และปลั๊กพ่วง ของตนเอง
มาเรียบร้อย (เพ่ือสอบปฏิบัติ) 
                      4. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      5. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 
 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวโรสมีนี      อากาปาแย  

2 002 นางสาวอาอีเซาะ   สาเม๊าะ  

3 003 นางสาวซาปีน๊ะ     สาแมหาดี  

4 004 นางสาวสุไรยา      ดาวี  

5 005 นางสาวอาวาติฟ    ลาเต๊ะ  

6 006 นางสาวนูรุลฮูดา    ลือแบเต๊ะ  

7 007 นางสาวนูรอัยณี    ยอยเหาะ  

8 008 นางสาวสุไวบะฮ    อาลามีนนุกูล  

9 009 นางสาวฮัซนา      แปเฮาะอีเล  

10 010 นางสาวไลลา       มะตาเฮ  

11 011 นางสาวนูรีมาน     สะมะแอ  

12 012 นางสาวรุสนานีย์   มะอีแต  

13 013 นางสาววิลดา      ดอเล๊าะ  

14 014 นางสาวไซหน๊ะ    บือราเฮง  

15 015 นางสาวการีหม๊ะ  ดาหายอ  

16 016 นางสาวนัสเร๊าะ  แยนา  

17 017 นางสาวฮามีซา   เนือเร็ง  

18 018 นางสาวนูรยานี  หะยีมะเซ๊าะ  

19 019 นางสาวอัสมาอ์  หะยีหะซา  

20 020 นางสาวนิมาเรียม  ปานาวา  

21 021 นางสาวไซนับ      เจ๊ะอุบง  

22 022 นางสาวกิฟละห์   บาเน็ง  

23 023 นางสาวนาปีซะ    ดอปิ  

24 024 นางสาวซากูเราะห์  อาแด  

25 025 นางสาวสุนิตา      จันทร์ส่อง  

26 026 นางสาวซูไวบะห์    เจะอุบง  

27 027 นางสาวนิตยา       สาหัดสะตำ  

28 028 นางสาวรักชนก     ศุภการกำจร  

29 029 นางสาวอาอีเส๊าะ  แวดือราแม  

30 030 นางสาวนูรีนา     ปาลาวัณย์  

31 031 นางสาววิลดา     แยนา  

    



ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

32 032 นางสาวอาซีสะห์   สามะ  
33 033 นางเปรมวดี       มาสามา  
34 034 นายบาซอรี       สามะอาลี  
35 035 นางสาวอัญวรา  พิณอักษร  
36 036 นางสาวสุรียาณี  เตาะสาตู  
37 037 นางสาวนิซูวานีย์   หะยีมะยี  
38 038 นางสาวนาปีซะห์  เจะซู  
39 039 นางสาวรอกีเยาะ  ลาบูอาปี  
40 040 นางสาวอาซียะห์  บาทะลา  
41 041 นางสาวปัทมา     ดีมาแน  
42 042 นางสาวซูไฮณี     เจ๊ะซู  
43 043 นางสาวอามิตา    สาคอ  
44 044 นางสาวซารีนา    แดวอสนุง  
45 045 นางสาวอำมารีนา ยูโซะ  
46 046 นางสาวฮูสนา      บาราหะแม  
47 047 นางสาวนูรมา      โดยหมะ  
48 048 นางสาวอารีนา     สกุลา  
49 049 นางสาวฮาสือม๊ะ  ลือแมเต๊ะ  
50 050 นางสาวนูรีซัน      ยูโซะ  
51 051 นางสาวซูฮัยณีย์    เจ๊ะหะ  
52 052 นายอับดุลเลาะ     แวกือจิ  
53 053 นางสาวซูวัยบะห์  เจะโวะ  
54 054 นางสาวมธุรส      พรหมณ ี  
55 055 นางสาวซานียะห์  เจะซอ  
56 056 นางสาวอาดีล๊ะ    เจ๊ะหน๊ะ  

 
ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่  18  กุมภาพันธ์  2565   

สอบข้อเขียน    เวลา   08.30 – 09.30 น.   
                           สอบสัมภาษณ์  เวลา   10.00 – 12.00 น.   
                                              เวลา   13.30 – 16.00 น.   
  ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
หมายเหตุ :        1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
     2. แต่งกายให้สุภาพ 
      3. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 



                      4. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวดีนา     มะลี  

2 002 นางสาวปภัสรา  ใบหมัด  

3 003 นางสาวซูเฟียร์  กะโด  

4 004 นางสาวไลดาห์  สะนิ  

5 005 นายสายนุดิง    ดือราโอ๊ะ  

6 006 นางสาวซัมรอฮ  ดอเลาะ  

7 007 นางสาวอาวาตีฟ  มะเระ  

8 008 นางสาวกามีล๊ะห์  ยาวอ  

9 009 นางสาวนิฮุซนี     หะยีมามุ  

10 010 นางสาวซีตีมีแย   บาราเฮ็ง  

11 011 นายอัลดุลรอฮีม  เจ๊ะแวดอเลาะ  

12 012 นายซาฟารี        ดือราแม  

13 013 นางสาวรุสดา     หะยีเจะอาแว  

14 014 นายอารีฟิน        เนือเรง  

15 015 นางสาวสะกีนา   วาเห็ง  

16 016 นายอับดุลฮากิม  ทากือแน  

17 017 นางสาวภาตีฮะห์  มะอีแต  

18 018 นายมูฮัมหมัดลุตฟี  แซแกะ  

19 019 นางสาวซูรีนา      อาแซ  

20 020 นางสาวสูไฮลา     อาแซ  

21 021 นางสาวฟาตีฮะห์  อาแด  

22 022 นางสาวอาอีเสาะ  วาเงาะ  

23 023 นางสาวปาอีซะห์  เจะแต  

24 024 นายอภิสิทธิ์        เจ๊ะยอ  

25 025 นายมะหาสัน      เจะมะ  

26 026 นางสาวสุรยา      บาสอ  

27 027 นางสาวภูซีละห์   โต๊ะเดร ์  

28 028 นางสาวนูรฮีดา   ซาแม  

29 029 นางสาวนูรมา     มะแตหะ  

30 030 นางสาวสะกีนา   เจ๊ะแวดอเล๊าะ  

31 031 นางสาวสุปียา    มะรานอ  



ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

32 032 นางสาวพารีด๊ะ      กาซอ  
33 033 นางสาวรูสมี          มะลี  
34 034 นางสาวซูรียา        สาและ  
35 035 นางสาวอาแอเสาะ  แสงศร  
36 036 นางสาวนูรมาดีนา   เซ็ง  
37 037 นางสาวมัสนีย์       รอฮีม  
38 038 นายนิการียา         ปานาวา  
39 039 นางสาวรอมือละห์  ซีนา  
40 040 นายยะยา            ปานาวา  
41 041 นางสาวมารีญี       ปะดอนา  
42 042 นางสาวนุรมา        ดอมิ  
43 043 นายอุสมาน          จินตารา  
44 044 นางสาวฮายาตี       คานิง  
45 045 นางสาวอาอีเซาะห์  คานิง  
46 046 นางสาวฮารีซ๊ะ      กะทิงหิเล  
47 047 นางสาวซูฟียะห์     ปัตตานี  
48 048 นายกอซีม            หะยีปะดอ  
49 049 นางสาวมาซีเต๊าะ  แซแกะ  
50 050 นางสาวปาตีเมาะ  มาแฮ  
51 051 นางสาวซูไวหบ๊ะ     แซมา  
52 052 นางสาวอามีเน๊าะ  บือนิงมะเร๊ะ  
53 053 นางสาวรูสมี        มะลี  
54 054 นางสาวซูไรดา      สาและ  
55 055 นางสาวสุไรนี       วามิง  
56 056 นางสาวอัซรีดา    หวันเส็น  
57 057 นางสาวกฤษณา   รามแก้ว  
58 058 นางสาวฟาตีฮะห์  กาซา  
59 059 นายฮาซัน          หะยีเด็ง  
60 060 นางสาวกอมารียะห์  แวสุหลง  
61 061 นางสาวอามีน๊ะ   สาบา  
62 062 นางสาวเดียนา    กาจา  
63 063 นางสาวนูรีซัน     ลาเตะ  
64 064 นายอับดุลเลาะ   สะแมโน  
65 065 นายบือราเฮง      แซ่ฟอง  

 
 
 



          ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่  21  กุมภาพันธ์  2565   
สอบข้อเขียน    เวลา   08.30 – 09.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์  เวลา   10.00 – 12.00 น.   
                                              เวลา   13.30 – 16.00 น.   
  ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
      3. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      4. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 

- สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1                      
- สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 

 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวฟารีดา       สุหลง  

2 002 นางสาววราภรณ ์    ดอเลาะซาเล็ง  

3 003 นางสาวยาวารีย๊ะ    เล๊าะแม  

4 004 นายมะรีตัน           คมาบี  

5 005 นางสาวปิยนุช        จีนกริม  

6 006 นางสาวณริสา        จารง  

7 007 นางสาวแอนวารี     อาลี  

8 008 นางสาวนูรีดา        แตบูมา  

9 009 นางสาวฟาตีฮะห์    เยงทูล  

10 010 นางสาวคอรีเยาะ    โต๊ะปิ  

11 011 นางสาววิภารัตน์  ณ เขาแดง  

12 012 นางสาวสุนีตา     หะยีบูระ  

13 013 นางสาวซูไรนิง    มะรง  

14 014 นางสาวอัสมา     ดาโอะ  

15 015 นางสาวพาตีเมาะ  เปาะสู  

 
 

          ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่  22  กุมภาพันธ์  2565   
สอบข้อเขียน    เวลา    08.30 – 09.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์  เวลา   10.00 – 12.00 น.   
                                              เวลา   13.30 – 16.00 น.   
  ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
      3. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      4. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   
 
 
 



 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
 

ลำดับที ่ เลขที่สอบ ชื่อนาม - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นายซัยดี        ดีแม  

2 002 นายสุขเกษม   หมัดชะบูลย์      

3 003 นายอับดุลการิม  ดอรอแม  

4 004 นายซัมซู        เนือเรง  

5 005 นายอิมติยาส   แมเลาะ  

6 006 นายพาริ        ลือแต  

7 007 นายฟุรกอน   รอยิง  

8 008 นายมะรุสมี    เจะโว  

9 009 นายอับดุลการิม  มะถาวร  

10 010 นายอับดุลเลาะ  คารี  

11 011 นายริฟาอี         สาและ  

12 012 นายมูฮำหมัดดาโอ๊ะ  รือแม  

 
 

          ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธ ที่  23  กุมภาพันธ์  2565   
สอบข้อเขียน    เวลา    08.30 – 09.30 น.   

                           สอบสัมภาษณ์  เวลา   10.00 – 12.00 น.   
                                              เวลา   13.30 – 16.00 น.   
  ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องประชุมบูงอยาฮา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 
หมายเหตุ :         1. ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ใส่ mask มาเรียบร้อย 
      2. แต่งกายให้สุภาพ  
      3. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องถึงห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากเลย
เวลาเข้าสอบที่กำหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 
                      4. นำเอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนให้เจ้าหน้าที่ ตามประกาศที่ต้องนำมา             
ในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงตัวตนเข้าห้องสอบ 
                      - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1 
                     - สำเนาสลิปการโอนค่าธรรมเนียม 1 ฉบับ   
 
 
 
    


