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ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว  

………………………………….. 
ตามประกาศโรงพยาบาลรามัน ลงวันที่ 3  ธันวาคม  2564 เรื่องประกาศรับสมัครงานลูกจ้าง

ชั่วคราวต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

- พนักงานธุรการ    จ านวน  2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  1 อัตรา 
- นักโภชนาการ    จ านวน  1 อัตรา 
- พนักงานบริการ    จ านวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน  1 อัตรา 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน  1 อัตรา 

 

  ในการนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลรามัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบใน
ต าแหน่งดังกล่าว และขอให้ผู้เข้าสอบติดตามประกาศวัน เวลา ในการสอบอีกครั้ง ที่ www.ramanhospital.org 
สามารถสอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน  โทร. 073- 299503  ตอ่ 311   

   
   

  ประกาศ  ณ วันที่   24  ธันวาคม   2564 
 
                           
          
                              (นางสาวนิยา   สือนิ) 

     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน 

 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งพนักงานธุรการ 

 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 001 นำงสำวยำมีละห์   มะกำ   

2 002 นำงสำวฟำดีละห์   มะเด็ง   

3 003 นำงสำวดำวำนี   สะมะแอ   

4 004 นำงสำวซูไฮลำ   ดอมะ   

5 005 นำงสำวต่วนฮลัวำณี  โตะนิแต   

6 006 นำงสำวมำซรีนำ   เตะ๊แต   

7 007 นำงสำวนูรมี   ซิมำ   

8 008 นำงสำวธญัญำ   แวบือซำ   

9 009 นำงสำวแกว้ตำ   คงทอง   

10 010 นำงสำวนริสรำ   บำเอะ   

11 011 นำงสำวนุรมุนตำฮำ   มำโอะ๊   

12 012 นำงสำวซูรีนำ   มะโยนิ   

13 013 นำงสำวนิซอบำรียะห์   ฮะตะมะ * 

14 014 นำงสำวมุนีเรำะฮ ์  ปีละ   

15 015 นำงสำวรอฮำนำ   แกว้กบัเส็น   

16 016 นำยชำรีฟ   โตะ๊ยอ   

17 017 นำงสำววนิชญำ    มีมอง   

18 018 นำงสำวนำร์เดีย     เจะ๊เตะ๊   

19 019 นำงสำวซำกูเรำะห์   อำแต   

20 020 นำงสำวดำลีล๊ะ   หะยสีะมะแอ   

21 021 นำงสำวรอฮำยำ   สำและดิง   

22 022 นำงสำวรอฮำนำ  สำและดิง   

    



 
ต าแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 101 นำงสำวฮำซำน๊ะ  บูกำ   

2 102 นำงสำวต่วนนูรอยันี   โตะ๊โซะ้   

3 103 นำงสำวพำตีเมำะ  โตะอุง   

4 104 นำงสำวอำดีลำ  ทองเหล่ียม   

5 105 นำยซูกอรนยั   ดีแม   

     



 
 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 201 นำงสำวพำตีเมำะ   อูมำ   

2 202 นำยซอลำฮูดิน   ดำหะมิ   

3 203 นำงสำวไซริน   ลำย ี   

4 204 นำงสำวอรรธิมำ    มะบำ   

5 205 นำงสำวซูนี   สะแลแม   

6 206 นำงสำวภทัรวดี  แจ่มใส   

7 207 นำงสำวซูมยัยะห์   เจะกำ  

8 208 นำงสำวริฟฮำน่ำ   อำแว  

9 209 นำงสำวนูรียะ๊     สือนิ  

10 210 นำงสำวซูลฟำ     เจะ๊ซู  

11 211 นำงสำวนูรอมันีย ์    ดอเลำะแล  

12 212 นำงสำวนิซำฟำวำตี   นิสำเฮำะ  

13 213 นำงสำวไซนบั   ยิง่สมำน  

14 214 นำงสำวกสัมำนี     อีปง  

15 215 นำงสำวคณิตำ  ทิศเถอะ  

16 216 นำยอำลำว ี     เซ็งสำอิ  

17 217 นำงสำวนูรฮีดำยะห์    มำมะ  

18 218 นำงสำวฮำนีซะห์     บินดอเลำะ   

19 219 นำงสำวอิฟตีฮนั    แวสุหลง  

20 220 นำงสำวนูรไอนี    เละวำ  

21 221 นำงสำวนูรอำนีซะห์    เงำะ  

22 222 นำงสำวยำมีละห์   บำเหมบูงำ  

23 223 นำงสำวโซเฟีย      จกัษุมณี  



ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

24 224 นำงสำวฮำกีมะ๊     มะเซ็ง  

25 225 นำงสำวสุฮยันี    ยโูซ๊ะ  

26 226 นำงสำวนจัวำ   กำซอ  

27 227 นำงสำวโซเฟีย      ยโุงะมะ  

28 228 นำงสำวซีตี    มะแสหำ  

29 229 นำงสำวอฟันำน      บุวำ  

30 230 นำงสำวอำวำตีฟ     สำเมำะ  

31 231 นำงสำวซลัวำตี    ยำมำตะแมง็  

32 232 นำงสำวซูไรนี     หะยอีำซำ  

33 232 นำงสำวโซเฟีย    เส็นหมำด  

34 234 นำงสำวเฆำวล์๊ะ     มะสำรี  



 
ต าแหน่งนักโภชนาการ 

 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 301 นำงสำวอำมีเนำะ    สำเมำะ  

2 302 นำงสำวธิติยำ    ภูผำภกัดี  

3 303 นำงสำวอำมีนะห์    ยำมำสำเร๊ะ  

4 304 นำงสำวซูไลลำ    สำมุยำมำ  

5 305 นำงสำวจูวยัรีญะห์     กูนำ  

6 306 นำงสำวนูรีฮนั    รอยงิ  

7 307 นำงสำวอสัมะ     เจะ๊เตะ  

8 308 นำงสำวนุรำฟีนี     วำมะ  

9 309 นำงสำวอีลมี      กะย ุ  

10 310 นำงสำวบุสริน   เนือเรง  

11 311 นำงสำวซอบรีน     ววิฒัน์พงค ์  

12 312 นำงสำวตสัณีม     หอมะเน๊ำะ  

13 313 นำงสำวอำแอเสำะ     แสงศร  

14 314 นำงสำวนูรฮำนีซำ     สีแต  

15 315 นำงสำวมำรีแย      สิเดะ  

16 316 นำงสำวนูรมี    ดอเลำะ  

17 317 นำงสำวนูรอำเซียน    ดอรอแมง  

18 318 นำงสำวนูรีฮมั      แวมูเนำะ  

19 319 นำยอนัวำ     แลแรมะ  

20 320 นำงสำวรุสนำณี     ดำฮิง  

21 321 นำงสำวซูไวบะห์      สุหลง  

22 322 นำงสำวรอกีเยำ๊ะ    แวดือรำแม  

23 323 นำงสำวอำนิส     ซิมำ  



 
ต าแหน่งนักโภชนาการ  (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

24 324 นำงสำวนิสูวยับะห์     เร็งมำ * 

25 325 นำงสำวรุสนำ    สกำรี  

26 326 นำงสำวซำปียะห์   สุหลง  

27 327 นำงสำวอยันี   อูมำ  

28 328 นำงสำวนซัมีย ์    เจะ๊อูมำ  

29 329 นำงสำวนูรีนำ     ยำโกะ  

30 330 นำงสำวนูรฟิรดำวส์     สำเมำ๊ะ  

31 331 นำงสำวไซนบั   มำสย ี  

32 332 นำงสำวนูรฮูดำ    มะวะวำ * 

33 333 นำงสำวสุนิสำ    ลอเด็ง  

    

    



 
ต าแหน่งพนักงานบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

01 401 นำงสำวอำมำนี      มีซำ  

02 402 นำงสำวซูฮำดำ   มำมะ  

03 403 นำงสำววนิดำ      อำลี  

04 404 นำงสำวชำลินี    คงสังขย์ิม้  

05 405 นำงสำวรอกีเยำะ     อุมำเจะแต  

06 406 นำงสำวซำวำนี      บำกำ  

    



ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

01 501 นำยสุริมนั    ตอแลมำ  

02 502 นำงสำวฟำติมะฮ ์    สะอะ  

03 503 นำงสำวสุวยับะ๊ห์     วำแวนิ  

04 504 นำงสำวฟำฏีมะห์     มอลอ  

05 505 นำยนิอำบสั     เจะ๊โอะ๊ห์  

06 506 นำยอิรฟำน    คงเร็ง  

07 507 นำงสำวฟำดีลฮั     อบัดุลลำเตะ๊  

08 508 นำงไซณบั     แวสะมำแฮ  

09 509 นำงสำวซ่อฟำวำตีย ์  และตูกงั  

10 510 นำงสำวไอนี    สะหะเมำ๊ะ  

11 511 นำงสำวมำเรียม      สะอุ  

12 512 นำยอบัดุลอำซิ      กำซอ  

13 513 นำยมูฮมัหมดัไฟซอล     ดอกอ  

    



 
 

ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข ้
 

 

ล ำดบัท่ี เลขท่ีประจ ำตวั ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

01 601 นำงสำวตสันีม     สตำปอ  

02 602 นำงสำวยำมีลห์    มำตำอิ * 

03 603 นำงสำวนูดำ     มะอูเซ็ง  

04 604 นำยดนัดำ    เจะ๊มุ  

05 605 นำงสำวตอยบีะห์    ดือรำแม * 

06 606 นำงสำวโนริสมำ     มะแร * 

07 607 นำงสำวปำตีเมำะ    เอำมิง  

08 608 นำงสำวอำรำณี    สะดอยอ * 

09 609 นำงสำวฟิตรี    อำบู  

10 610 นำงสำวฟำตีรำ    ดือรำมนั  

11 611 นำยฮำกีม    หะรอแม  

12 612 นำงสำวยำวำรียะ๊    เล๊ำะแม  

13 613 นำงสำวรุสนำนี     สมอดียอ  

14 614 นำงสำวซลัมี    มะแซ * 

15 615 นำงสำวนูรมำ    แมหะ  

16 616 นำงสำวนูรซำฮีดำ     หะมะ * 

17 617 นำงสำวนูรีซนั     แวบือซำ * 

18 618 นำยอีลยำส      เจะ๊แต  

    

    


