
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลระยอง  

….……………………………….. 
 

  ด้วยโรงพยาบาลระยอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลระยอง  ดังต าแหน่งต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   สถานที่ปฏิบัติงาน  
      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
๑.  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน ๕ อัตรา   อัตราค่าจ้าง ๑๑,๓๔๐ บาท 
     กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
๒. ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  จ านวน ๖ อัตรา   อัตราค่าจ้าง ๑๑,๗๖๐ บาท 
      กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
๓. ต าแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน ๘ อัตรา   อัตราค่าจ้าง ๑๑,๗๖๐ บาท 
         

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
๑. ต้องไม่เป็นบุคคลที่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจ าในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ 
๒. มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 

  ๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
  ๔. เพศชายหรือหญิง มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๕. ถ้าเป็นเพศชาย อายุ ๒๑ ปี ขึ้นไปต้องผ่านการตรวจคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง             
       ๑. ต าแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิช าและทางใดทาง
หนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว  
 ๒. ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน
สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทางกายภาพบ าบัด  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
กายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
          ๓. ต าแหน่ง... 

 



                                               - ๒ - 
 

๓. ต าแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรื อสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรอง
องค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) 

  

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 
       ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบน าส าเนาหลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐานตัวจริง ติดต่อขอรับ    
ใบสมัครด้วยตนเอง ทีก่ลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง ชั้น ๑๒ อาคารบริการ ๑๒ ชั้น โทร.๐ ๓๘๖๑ ๑๑๐๔ ต่อ 
๒๓๑๐-๑๑ หรือผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซต์ www.rayonghospital.net ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐      
ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ 

    ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา        ๐๙.๐๐ น.  –  ๑๑.๓๐ น. 
              ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา        ๑๓.๓๐  น. –  ๑๖.๐๐ น 
 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
      ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน ๒  รูป 
     ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔. หลักฐานการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๕. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตร
ต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
   ๖. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฏ ก.พ.ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และต้องเป็นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลระยอง   จ านวน  ๑ ฉบับ 
    ๗. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล,   จ านวน  ๒ ฉบับ 
   ๘. ถ้าเป็นเพศชายต้องน าหลักฐานมาแสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว (สด.๔๓) 
                                          จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๙. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาที่เก่ียวข้อง     จ านวน  ๑ ฉบบั 
 

ค่าสมัครสอบ 
 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, นักกายภาพบ าบัด, นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  
         ค่าสมัครสอบ ๕๐  บาท     
 (เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  
 
 
 
 
           วัน เวลา... 
                   



                                             - ๓ - 
 

วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือก    
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
การประเมินครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
การประเมินครั้งที่ ๒  
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
(อาคารบริการ ๑๒ ช้ัน ห้องประชุมเล็ก ช้ัน H) 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
 
สอบสัมภาษณ์ 

ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  
การประเมินครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
การประเมินครั้งที่ ๒  
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
(อาคารพัฒนาจิต ห้องประชุมช้ัน ๕) 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ ์
 

ต าแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
การประเมินครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
การประเมินครั้งที่ ๒  
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
(อาคารบริการ ๑๒ ช้ัน ห้องประชุมเล็ก ช้ัน H) 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

 

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

          ส าหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวของโรงพยาบาลระยองอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว  
บัญชีคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

 หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบท้ายประกาศรับสมัครนี้แล้ว จะถือว่าผู้ที่สอบได้ผู้นั้นเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

การแต่งตั้ง 
         ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
                     (ลงชื่อ)    วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ 
           (นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


