
 

 
ประกาศโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา 
                                        สถานที่สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล 
 

ตามประกาศโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒   
เรื่อง จ้างเหมาบุคคล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๗ อัตรา ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
จ านวน ๓ อัตรา ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา จ านวน ๓ อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม 
จ านวน ๒ อัตรา ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง 
จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป จ านวน ๕ อัตรา 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่ง พนักงานบริการ จ านวน ๑ อัตรา 
ต าแหน่ ง พนักงานรับโทรศัพท์ จ านวน ๑ อัตรา โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๗ – ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น 

  บัดนี้ การสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ  
ผู้สอบผ่านข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 

  ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
       ๐๐๑        นางสาวอุษณี ดือราแม 
         ๐๐๖        นางสาวนูรฮาซานา สตาปอ 
         ๐๐๘        นางสาวฮาซานี ดอเลาะ 
  ๐๐๙        นางสาวอามีเนาะ สาฆอ 
  ๐๑๑        นางสาวมัสนีดา เจ๊ะเต๊ะ 
           ๐๑๒ นางสาวพาดูวา ลาบอ 
           ๐๑๓ นางสาวนูรีซา เจ๊ะมะ 
           ๐๑๕ นางสาวมาณิดา เดิมราช 

  ต ำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ 
  - ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน – 

  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๓ นายรุสดี  โตะนุ 
 ๐๐๕ นายมะบูคอรี สาเลง 
 ๐๑๐ นายอนันต์  เจะสะนิ 
 ๐๑๒ นายสานิตย์  สือนิ 
 ๐๑๕ นายบุญยมินทร์ ซารีมะแซ 
 ๐๑๖ นายเนรัญ  อูเซ็ง 
 

/๐๑๙... 



 

- ๒ - 

 ๐๑๙ นายมะยูโซ๊ะ ดาแลมามะ 
 ๐๒๑ นายธนศักดิ์  ศาสคุณ 
 ๐๒๓ นายอัซฮา  อับดุลเลาะ 
 ๐๒๔ นายพาดือรี  มูเด็ง 
 ๐๒๕ นายฐนกรณ์ จันทร์หงส์ 
 ๐๒๖ นายอานูวา  มิ๊ 
 ๐๒๘ นายอาดัม  ดอเล๊าะ 
 ๐๓๐ นายอับดุลฟัตตะห์ เจะเฮง 
 ๐๓๑ นายแวนิมะ  สาเหาะ 
 ๐๓๓ นายการีม  แมะเฮาะ 
 ๐๓๔ นายอาริฟ  สาอะ 
 ๐๓๖ นายชิติพัทธ์ ชุมประศาล 
 ๐๓๘ นายบัยฮากี  บือราเฮ็ง 
 ๐๔๐ นายอารีมี  ยามา 
 ๐๔๒ นายซูรคุรไน สูดิง 
 ๐๔๙ นายสุรเดช  มะแซ 
 ๐๕๒ นายฟุรกร  ลาเซ็ง 
 ๐๕๓ นายยุทธพิชัย นิ่มเชื้อ 
 ๐๕๖ นายหามะ  อูแม 
 ๐๖๑ นายอิสมาแอล สะมะหะ 
 ๐๖๒ นายอัสมัน  เจะเลาะ 
 ๐๖๕ นายศักดา  อินทร์แก้ว 

  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๒๐        นางสาวอาดีล่ะห์ อาแวเตะ 
 ๐๒๑        นางสาวซูรีนา เบ็นยูโซะ 
 ๐๓๘        นางสาวสาวิตรี ตะวันดือราแม 
 ๐๖๙        นางสาวซารีซา อูมาโมง 
 ๐๘๘        นางสาวนูรียา เด่นดารา 
 ๐๙๘        นางสาวรอฮานิง รอแม 
 ๑๐๒        นางสาวพรจิรา นาแว 
 ๑๑๒        นางสาวนูรฮัยมีมี ยะ 
 ๑๕๔        นางสาวนิติยา นิมะมิง 
 ๑๖๙        นางสาวมาสกะห์ ซิโซ๊ะ 
 ๑๗๓        นางสาววารุณา ดือราแม 
  

/๑๙๙... 



 

- ๓ - 

 ๑๙๙ นางสาวซูฟียะห์ สูหลง 
 ๒๐๕ นางสาวอามีนะห์ มูซอ 
 ๒๐๘ นางสาวมาซีย๊ะ เลาะเย๊าะ 
 ๒๒๙ นางสาวต่วนซาฟีระห์ ต่วนแว 
 ๒๔๒ นางสาวเฟาซียะห์ เจะเลาะ 

  ต ำแหน่ง พนักงำนประกอบอำหำร 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๒        นางสาวกิฟลาณีย์ เจ๊ะดอเล๊าะ 
 ๐๐๔        นางสาวซาอีด๊ะ ฮะ 
 ๐๑๑        นางสาวอามานิง โน 
 ๐๑๓        นางสาวฟาเดีย พงษ์เกษม 
 ๐๑๗        นางสาวศิริรัตน์ เพ่ิมสิน 

  ต ำแหน่ง ช่ำงซ่อมบ ำรุง 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๓  นายอดุล  ดอเลาะ 

  ต ำแหน่ง ช่ำงฝีมือทั่วไป 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๑         นายพงศกร รามรัตนตรัย 
 ๐๐๒         นายอนุสรณ์ ส่งเผือก 
 ๐๐๓         นายซัมซูลบักตี อีซอ 
 ๐๐๕         นายอานุซี  ยามา 
 ๐๐๗         นายอับดุลวอหะ ยุหนุ 
 ๐๐๘         นายกิฟลีซ  บินนิโซะ 

  ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๗         นางสาวนาบีละห์ บือราเฮง 
 ๐๑๒         นายพิสรรค์ มณีแสง 
 ๐๒๑         นางสาวแวรอเมาะ แวนาแว 
 ๐๒๘         นางสาวแวฮามีดะห์ ยะโกะ 
 ๐๓๗         นางสาวเบญจรัตน์  ชัยยา 
 ๐๔๑         นางสาวฆโนทัย มณีแสง 
 ๐๕๒         นางสาวอัสมีดา โน 
 ๐๖๕         นางสาวนากีเราะ อาตา 
 ๐๖๖         นางสาวพรพิมล สุขศรีแดง 
 ๐๖๙          นางสาวอัฟฟะห์ ซูซามา 

/ต าแหน่ง... 



 

- 4 - 

  ต ำแหน่ง พนักงำนรับโทรศัพท์ 
     เลขประจ ำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 ๐๐๓         นางสาวลีซา หะยีเปาะแต 
 ๐๐๔         นางสาวซูไลดา เจ๊ะโด 
 ๐๐๗         นางสาวแวยีซ๊ะ แวสตาปอ 
 ๐๐๘         นางสาวแวฟาฎีลา แวดอเลาะ 
 ๐๑๐         นางสาวมัรเรียม นิเลาะ 
 ๐๑๓         นางอารีย์  รักฤทธิ์ 
 ๐๑๕         นางสาวยามีละห์ เจ๊ะอุบง 
 ๐๑๖         นางสาวภาวินี ชูบุญศรี 
 ๐๑๗         นางสาวอิบตีซาม สะอารี 
 ๐๑๙         นางสาวสมฤทัย สาและห์ 
 ๐๒๓         นางสาวกูฮัสลีซา ตะวันดือราแม 
 ๐๓๐         นางสาวลัดดาวัลย์ จินตานนท์ 
 ๐๓๑         นางสาวนูรีซา แดแซ 
 ๐๓๓         นางสาวเจะสารีฟะ สะดีเย๊าะ 

วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. น.    สอบสัมภาษณ์ 
                                              ณ ห้องหัวหน้าพยาบาล 
           อาคารเฉลิมราชย์ ชั้น ๓ 
           โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์

ต ำแหน่ง  พนักงำนประกอบอำหำร 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. น.     สอบสัมภาษณ์ 
           ณ ห้องประชุม HA 
           อาคารเฉลิมราชย์ ชั้น ๔ 
           โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์

ต ำแหน่ง  ช่ำงซ่อมบ ำรุง และ ช่ำงฝีมือทั่วไป 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. น.    สอบสัมภาษณ์ 
           ณ ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
           อาคารเฉลิมราชย์ ชั้น ๓ 
           โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์
 

/ต าแหน่ง... 




