
 
 

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

 
  ตามประกาศโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับ
สมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  
จำนวน 27 อัตรา นั้น  

  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกฯ ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  

 1 นางสาวสุรีพร อะมูหะมัดประเสริฐ  

      2 นางสาวญานิกา ปรียากร  

      3 นางสาวกาญจนา เพลียปลัด  

 4 นางสาวอรดา ดะแปรกะเซ็ม   

 5 นางสาวพัณนิดา มะหะมุด   

 6 นางสาววราภรณ์ ชัยยัง   

 7 นางสาวสุลีวัลย ์ มานมูเลาะ   

 8 นางสาวสุภาพรรณ มีมุข   

 9 นางสาวสุนิสา เดวิเลาะ   

 10 นางสาววิจิตรา โต๊ะมิ   

 11 นายนัฐพล จิ๊สมัน   

 12 นางสาวสลิลา บุญประคอง   

 13 นางสาวชลาธร เฆดา   

 14 นางสาวพิมลพรรณ ฟองคำ   

 15 นางสาวภาดา สมร่าง   

 16 นายอมร อมรรังสิโรจน์   

 17 นางสาวปฏิพร โชคสมบูรณ์กุล   

 18 นางสาวพริษร สนทอง   

 19 นางสาวดาริกา โซ๊ะเลาะ   

 20 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์สุวรรณ   

/21 นางสาวณัฐนิช... 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  

21 นางสาวณัฐนิช โต๊ะมูดอ  
22 นางสาวจุฑามาส อู่ศิริ  
23 นางสาววศิน ี เพชรยังพูล  
24 นางสาวมิลตรา มีมูซอ  

 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   
1 นางสาวสุชิลา นีละไพจิตร   
2 นางสาวลลิตา ผึ้งเปลี่ยน   
3 นางสาวหนึ่งทัย นิกาจิ๊   
4 นางสาวสมฤทัย ประดิษฐสุวรรณ์   
5 นางสาวสุชีลา พูลทรัพย์   
6 นางสาวนัศรินทร์ สิงห์งาม   
7 นางสาวไพรินทร์ เกิดแสวง   
8 นางสาวกิตติพร บุญมาเลิศ   
9 นางสาวอาทิตยา มูฮำหมัดสะและ   

10 นางสาววริศรา แก้วมณี   
11 นางสาวชัชชนก พิมพ์สัมฤทธิ์   
12 นางสาวสุนี อาดำ   
13 นางสาวมินรดา แสงสุข แ  
14 นางสาวสุภาวด ี ซอเฮง   
15 นางสาวสุชานร ี มานยาซิ ฟ  
16 นางสาวภาวิณี สุไลมาน   
17 นางสาวเพชรรัตน์ มณี   
18 นางสาวน้ำหนึ่ง วันขวัญ   
19 นางสาวธัญกมล ธราฐานจินดา   
20 นางสาวนฎา แดงโกเมน   
21 นายชัยอนันต์ โต๊ะสะและ   
22 นางสาวสิริประภา จำเริญกุล   
23 นางสาวสุจิตรา สุขบุตร   
24 นางสาวเกวลิน สว่างจิตร   
25 นางสาวมัทรี มูลประดับ   
26 นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม   
27 นางสาวตัสนีม สะมัน   
28 นางสาวอารียา ชาญพงษ์พันธ์   
29 นางสาวมิลลญา โทขนาด   
30 นางสาวีณา สุวะมินทร์ สุวะมินทร์  

/1 นางสาวณิชาภา... 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

1 นางสาวณิชาภา รอดนำพา  
2 นางสาวกิตติพร สนิสุริวงษ์  
3 นางสาวรัติยา เจ๊ะมัด    
4 นายต่อศักดิ์ มะนียะ   
5 นางสาวจณิดา แอนดาริส   
6 นางสาวปวีณ์นุช พ้ืนทอง   
7 นางสาวราตรี เฉยศรีเพ็ชร   
8 นางสาวปริยดา วันหวัง   
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา   

1 นายวทัญญู มินิ   
2 นายณัฐวัตร กิจประพันธ์   
3 นางสาวลีลาวด ี บรรณวิทย์   
4 นายวัชรนนท์ สุปัตติ   
5 นางสาวญานิศา เทียนมณี   
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   

1 นางสาวอริษมา ไชยรดิศนันท์   
2 นางสาวฮุสณี บุญนาค   
3 นางสาวณัฐริกา เทียนมณ๊   
4 นางสาวภัททิรา หารศึก   
5 นางสาวศศิธร จิตติยาพันธ์   
6 นางสาวนัยนา สลาม   
7 นางสาวนัสลีน มินิ   
8 นางสาวรุสมานี ไกรเพ็ชร์   
9 ว่าที่ ร.ต.ธวลัรัตน์ สุภาวงศ์   

10 นางสาววารีรัตน์ สวนงาม   
11 นางสาวสุภาวด ี โสตรศรีทิพย์   
12 นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อดี   
13 นางสาววนาลี แดงชาติ   
14 นางสาวญาณี ลูมิง   
15 นางสาวคณิตฐาพร นาราศรี   
16 นางสาวสุนิภา สืบวงษ์   
17 นางสาวอารีย์ วัฒนทิน   
18 นางสาวรชานันท์ มลิวัลย์   
19 นางสาวณัฐสิมา มะซังหลง   

/20. นางสาวกลุวานีย.์.. 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

20 นางสาวกุลวานีย์ หาญรักษ์   
21 นางสาวสุปราณี สืบสาย   
22 นางสาวพรรณราย เรืองสินธุ์  
23 นางสาวศิริวรรณ เนียมศิริ  
24 นางสาวนันทิชา เจินเทินบุญ  
25 นายจุลจักร หมัดตานี   
26 นางสาวสุดารัตน์ เดวีเลาะ   
27 นางสาวอรรธยา นันตะวงษ์   
28 นางสาวภารดา ธีราธรรม   
29 นางสาวสุทธิดา ดอกพุฒ   
30 นางสาววิภาดา นีละไพจิตร   
31 นางสาวพัชรินทร์ ปานหมัด   
32 นางสาวทักษิณา สะมะแอ   
33 นางสาวเมนิตา ลอยมา   
34 ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต เรืองพูล   
35 นางสาวพรนภา พฤกษ์จันทร์   
36 นางสาวชญาดา ดรมาน   
37 นางสาวณัฐกานต์ วัดแยแม   
38 นางสาวเพชรดาว มูฮำหมัด   
39 นางสาววรรษา พุฒใจบุญ   
40 นางสาววิสสุตา อ่อนน้อมดี   
41 นางสาววันทนา มาสีกุก   
42 นายปิยะพงษ์ น้าเจริญ   
43 นางสาวจิราภรณ์ ประสานตรี   
44 นางสาวรัตติการณ์ อิมามี   
45 นางสาวเจนจิรา ผนวกสุข   
46 นายกฤษฎา อินทร์พราม   
47 นางสาววัลยา พัดเย็นดี   
48 นางสาววรินทร์ลดา ชนะภัย   
49 นางสาวนันธิชา มิตรอารีย์   
50 นางสาวภัคจีรา เซ็นโส   

 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   
1 นายสุรศักดิ์ พุ่มสวย   
2 นางสาวณัฐธิฌา ครูศรี   
3 นางสาวศศิพิมพ์ คุ้มทรัพย์   

/4. นางสาวนฤพรรณ... 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  

4 นางสาวนฤพรรณ ณ ศรีภูมิ   
5 นายพีรภัทร มะแย้ม   
6 นายธนธรณ์ อัจฉราโกศล   
7 นายนัทกร โต๊ะลุงแก้ว   
8 นางสาวมาลี วังสตัง  
9 นางสาวไลลา สนิสุริวงษ์  

10 นางสาวนิภา มะดะเรส  
11 นายไพโรจน์ สาโรวาท   

 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้   
1 นางสาวมาติกา รักมณี   
2 นางสาวมริษา มิตรมานะ   
3 นางสาวฟาเรีย แม้นมินทร์   
4 นางปาวีณา พ่ึงกุศล   
5 นางนุสรา แอนดาริส   
6 นางสมใจ ดอกกระฐิน   
7 นายอานนท์ วันนิ   
8 นางสาวนัซมีย์ หะยีโอะ   
9 นางสาวปภัสรา ขันเชียง   

10 นางสาวชาลิสา สะละกูดิง   
 ตำแหน่งพนักงานเปล   

1 นายทิวากร จันรัศมี   
2 นายอมรวัฒน์ วงษ์นุช   
3 นายสุวัฒน์ สุขวิบูล   
4 นายธิวัฒน ์ แสงทอง   
5 นายธีรศักดิ์ มูดอและ   
6 นายอโณธาร มะนียะ   
7 นายกิตติศักดิ์ สมันเลาะ   
8 นายสุรัตน์ สุโอดี   
9 นายมณัฐชัย ขำเจริญพร   

10 นายพงษ์ดนัย ศรีโคต   
11 นายภาสกร สิงห์หัตถะ   
12 นายพงศกร เต๊ะนิเยาะ   

 

/ตำแหน่ง... 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน   

1 นายธนะพงษ์ ตรีเมฆ   
2 นายปุญญพัฒน์ บุญพ่ึง   
3 นางสาวจิราพัขร โตนวน   

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาราย งานตัว เพื่อสอบ
ประเมินทางจิตวิทยาเกี ่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฏิบัติงาน และสอบ สัมภาษณ์ ในวัน เวลา และ
สถานที่ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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1.ตารางกำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินทางจิตวิทยาเกี่ยวกับทัศนคติสำหรับ
การปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  

 
วันเวลาสอบ ตำแหน่ง ห้องสอบ 

วันจันทร์ที่ 7 
พฤศจิกายน 2565 

เวลา  
08.30-09.30 น. 

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
 

 
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 

09.30 – 10.30 น. 3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
5.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
6.ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
7.ตำแหน่งพนักงานเปล 
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

 

10.30 – 11.30 น. 9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

2.ตารางกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ
ราชการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

 
วันเวลาสอบ ตำแหน่ง ห้องสอบ 
วันอังคารที่ 8 

พฤศจิกายน 2565 
เวลา  

08.30 เป็นต้นไป 

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

 
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 

 

วันพุธที่ 9 
พฤศจิกายน 2565 

เวลา  
08.30 เป็นต้นไป 

 
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 

เวลา  
08.30 เป็นต้นไป 

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
6.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
7.ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
8.ตำแหน่งพนักงานเปล 
9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

 
 
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 

 

 


