
 
   
 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

  ------------------------------------------------- 
 

  ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  ลงวันที่  29  เมษายน 2565  เรื่องประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่ วคราว (รายวัน) เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักรังสีการแพทย์  ,           
เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล  เพ่ือปฏิบัติงานบริการใน
โรงพยาบาลรัตภูมิ  นั้น   

 

 บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง            
เจ้าพนักงานธุรการ  และพนักงานประจำห้องยา  ดังบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ (1) 

 ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  และพนักงานประจำห้องยา  มา
เข้ารับการประเมิน ครั้งที่1 (ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง แสะสอบปฏิบัติ)  ตามวันเวลาและสถานที่  
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ (2)   และโรงพยาบาลรัตภูมิจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมิน  ครั้ งที่ 1   ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หรือ เว็บ ไซต์  http://www.rattaphumhospital.go.th/  
โรงพยาบาลรัตภูมิ  ต่อไป   ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้อกันและควบคุมโรคชิดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ตามประกาศแนบท้ายนี้อย่างเคร่งครัด 

   

 ในรายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักรังสีการแพทย์ , พนักงานขับรถยนต์  และพนักงานเปล 
ทางโรงพยาบาลรัตภูมิ  ขอขยายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ต่อไป 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ     ณ   วันที่   24  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

                                                                        
 

   (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.rattaphumhospital.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  (1) 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา 

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1 นางสาวสิริรัตน์  พรหมดวง 

2 นางสาวณัฐมน  ชะนะ 

3 นางสาวกมลวรรณ  อินทะโร 

4 นางสาวนภัสสร  อัตตะพันธ์ 
5 นางสาววนิดา  เบ็ญสอแหละ 

6 นางสาวสุนิสา  เหมสระ 
7 นางสาวสายนที  คงชุม 

8 นางสาวสุทธิดา  น้อยเจริญ 

9 นางสาวอรพรรณ  ณ รักษา 

10 นางสาวอรอุมา  กิ้มหิ้น 

11 นางสาวซัลวา  หลำเบ็ลสะ 

12 นางสาวศุภณัฎชยา  อินชะนะ 
  

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 

1 นางสาวพรรณี  สิกะพงค์ 

2 นางสาวนาบีล๊ะห์  มาลียัน 

3 นางสาวสิริยากร  ภัทธวงศ ์

4 นางสาวรุกิยะ  หัสเล็ม 

5 นางสาวญาริญฏา  จอมชิตกล่ำ 

6 นางสาวอาริยา  หนูสวัสดิ์ 

7 นางสาวกชกร  หนูคงแก้ว 

8 นางสาวพัชราวดี  ขันทอง 

9 นางสาวทัชติยา  พูลสุข 

10 นางสาวแคทลียา  ปฐมนุพงศ์ 
 

 .../ 11 นางสาวณัฐชยา 

                                                                                                                                                   
 



 

หน้า 2 
  

11 นางสาวณัฐชยา  พรหมขวัญ 

12 นางสาววิรัชญา  ดำประสงค ์

13 นางสาวฮาซาน๊ะ  บิลยะแม 

14 นางสาววิภาดา  บูเก็ม 

15 นางสาววิภาดา  บุญพิทักษ์ 

16 นางสาวฟาติหม๊ะ  ชูฉางหวาง 

17 นางสาวสุภาภรณ์  สุขงาม 

18 นางสาวเมริท  ขุนจันทร์ 

19 นางสาวธันยาภัทร์  ปิติโชติวรวัฒน์ 

20 นางสาวบุณฑริกา  สร้างเสริมวงศ์ 
 

    

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศโรงพยาบาลรัตภูม ิ (2) 
 

กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา 

 

วัน/เดือน/ปี 
 เวลา - ที่สอบ  

 

สถานที่สอบ วิชาที่สอบการสอบ 
 

ตำแหน่งที่ทำการสอบ
คัดเลือก 

 
27  พฤษภาคม  2565 
เวลา 9.00 -12.00 น. 
 

 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา 
ชั้น 2   รพ.รัตภูม ิ

การประเมิน ครั้งที่ 1 
สอบความรู้ทั่วไป และ 
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

 
เจ้าพนักงานธุรการ
  
   

27  พฤษภาคม  2565 
เวลา 13.30-16.30 น. 
 

ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา 
ชั้น 2   รพ.รัตภูม ิ

สอบปฏิบัติ 
(คอมพิวเตอร์) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

27  พฤษภาคม  2565 
เวลา 13.30-16.30 น. 
 

ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา 
ชั้น 2   รพ.รัตภูม ิ

สอบความรู้ทั่วไป และ 
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

พนักงานประจำห้องยา
  
  

31  พฤษภาคม  2565 
เวลา 16.00 เป็นต้นไป 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(จากการสอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ)  
   
 

 
7  มิถุนายน  2565 
เวลา  9.00 -12.00 น. 
 

 
ณ  หอ้งประชุมพุทธรักษา 
ชั้น 2   รพ.รัตภูม ิ

การประเมิน ครั้งที ่2 
สอบสัมภาษณ์ 

 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานประจำห้องยา 
 

9  มิถุนายน  2565 
เวลา 16.00 เป็นต้นไป 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามลำดับคะแนน)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที ่1  และครั้งที ่2 

   

------------------------------------------------- 
 

  ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  ลงวันที่  29  เมษายน 2565  เรื่องประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักรังสีการแพทย์ , เจ้าพนักงาน
ธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล  เพ่ือปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาล
รัตภูมิ  ไปแล้วนั้น   

 

 เพ่ือให้การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่  1  และครั้งที่ 2 
เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข  โรงพยาบาลรัตภูมิจึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามมาตรการป้อกันและควบคุมโรคชิดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  (COVID-19)  ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลากำหนดตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่1/2565 และ ที่ 2/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 อย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 

 

1. ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ  อย่างน้อย 2 เข็ม หรือครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โดย 
พิจารณาหลักฐานจากแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนดหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19    

2. มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19  โดยวิธี  Antigen Test Kit  (ATK)   ไม่เกิน  
72 ชั่วโมง  ก่อนวันเข้ารับการประเมินฯ 

3. หรือเป็นผู้มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่เกิน 90 วัน 
4. หรือมีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด แต่ทั้งนี้ 

ต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว 
 

  และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (DMHTTA) คือ การเว้น
ระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือเข้าร่วมกิจกรรม  การตรวจอาการโรค และใช้
แอพพลิเคชั่นที่กำหนด 

   

     ประกาศ     ณ   วันที่   24  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
     

       
 

   (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 
 
 

 
 


