
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  อัตรา 
  2. ต าแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา 
  3. ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม   จ านวน  1  อัตรา 
  4. ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   จ านวน  1  อัตรา 
  5. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน  1  อัตรา  
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
 

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

 

ข. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ก) 
 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ        
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 4486 1700 -3 ต่อ 756  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 

(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 100 บาท  
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

                                                                                             4. การประกาศ/...-3- 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หรือทางเว็บไซต์ 
www.phukieo.net/hospital/ 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
60 
40 

 
       สอบข้อเขียน 
       สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการรับสมัคร 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน 

สอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หรือทางเว็บไซต์ 
www.phukieo.net/hospital/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 
2 ป ีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามทีโ่รงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติก าหนด 
 

9. เงื่อนไข ข้อความอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่จ้างตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป หากต่อมาได้บรรจุ 

เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับ
เงินเดือน การให้ได้รับเงินกรณีได้รับวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือน การนับระยะเวลาเพ่ือประโยชน์
ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 10122/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

      
      (นายสุภาพ  ส าราญวงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

http://www.phukieo.net/hospital/
http://www.phukieo.net/hospital/


เอกสารแนบ (ก) 
ตามประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

1. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
    กลุ่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
    อัตราค่าจ้าง  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  18,000  บาท 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัย
ปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนา บุคลากร อาชีวอนามัย 
เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้าน การสาธารณสุขวัดและประเมินผล ก าหนดระบบ
และวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
    คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน  
    อัตราว่าง  1  อัตรา 
 

    สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มงานประกันสุขภาพ  จ านวน  1  อัตรา 
 
2. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
    กลุ่ม   บริการ 
    อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ม.3 หรือ ม.6   8,690  บาท 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่าง
ทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  

    อัตราว่าง  2  อัตรา 
 

    สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา 



3. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเภสัชกรรม 
    กลุ่ม   บริการ 
    อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวช. หรือประสบการณ์ 5 ปี  9,400  บาท 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในข้ันตอนการท ายา
หรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน ก าหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า จัดท า
บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ รวมทั้งเตรียมยา
และจ่ายยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอ่ืนๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถและช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 

 

    อัตราว่าง  1  อัตรา 
 

    สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  กลุ่มงานเภสัชกรรม   จ านวน  1  อัตรา 
 
4. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร 
    กลุ่ม   บริการ 
    อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ม.3 หรือ ม.6   8,690  บาท 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ ก าหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุง
อาหารจัดเลี้ยงส าหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

   อัตราว่าง  1  อัตรา 
 

   สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
 
5. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
    กลุ่ม   บริการ 
    อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ม.3 หรือ ม.6   8,690  บาท 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์พยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
    อัตราว่าง  1  อัตรา 
 

    สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  กลุ่มการพยาบาล   จ านวน  1  อัตรา 
 


