สําเนาคู3ฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเปน ลูกจ!างชั่วคราว โรงพยาบาลคายธนะรัชต

๑. ตําแหนงที่เป*ดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ แผนกพยาธิวิทยา ( เพศหญิง )
๑.๑.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ และอุปกรณในหองปฏิบัติการกําหนด
(๒) จัดการกําจัดขยะปนเป*+อน ขยะติดเชื้อทางหองปฏิบัติการ
(๓) จัดเตรียมอุปกรณใชงานที่จําเป0นใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
(๔) เตรี ย มตั ว อย3 า งตรวจเพื่ อ ใชในการทดสอบทางหองปฏิ บั ติ ก าร ภายใตการดู แ ล
ของเทคนิคการแพทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาจ!าง
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท ( ไม3รวมค3าเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก
๑.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) เป0นผูมีสัญชาติไทย เพศ หญิง
(๒) ความรูพื้นฐานไม3ต่ํากว3า ม.๖ หรือเทียบเท3า ปวช. ปวส. หรือสูงกว3า
(๓) สามารถเขาเวรนอกเวลาราชการไดเป0นผลัดได
(๔) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
๑.๒ ตําแหนง ชางไฟฟ7า ( เพศชาย )
๑.๒.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ3อมแซมอุปกรณไฟฟHาในเบื้องตน
(๒) ดูแลระบบไฟฟHาของโรงพยาบาล
(๓) เบิกจ3าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
(๔) รวบรวมขอมูลและประวัติการซ3อม และขอมูลที่เกี่ยวกับหน3วยงาน
(๕) งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง
คาจ!าง
สัญญาการจ!าง
สิทธิประโยชน

๑ อัตรา
เงิ น เดื อ นและค3 า ครองชี พ ๗,๙๑๐ บาท ( ไม3 ร วมค3 า เวรนอกเวลา )
สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก

๑.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท3า จากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก กพ.
(๒) มีความรู และทักษะในการซ3อมแซม ปรนนิบัติบํารุง ระบบไฟฟHา และอิเล็กทรอนิกส
(๓) ขยัน ซื่อสัตยอดทน ไม3เกียจคราน
(๔) หากมีประสบการณทํางานจะไดรับการพิจารณาเป0นพิเศษ
(๕) มีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยและมีความรักชาติ
๑.๓ ตําแหนง พนักงานชวยการพยาบาล ( เพศชาย/หญิง )
๑.๓.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานช3วยเหลือแพทย พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทยในการรักษาพยาบาล
ใหการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และช3วยเหลือผูปMวยในดานต3างๆ ภายใตการควบคุมของแพทย พยาบาล
หรือบุคลากรทางการแพทย
(๒) จัดเตรียม ดูแล และส3งเครื่องมือเพื่อทําความสะอาด
(๓) งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาแผนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
อัตราวาง
๒ อัตรา
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท ( ไม3รวมค3าเวรนอกเวลา )
คาจ!าง
สัญญาการจ!าง สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก
๑.๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) ไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานช3วยการพยาบาลการพยาบาล หลักสูตรระยะสั้น
๖ เดือน จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช3วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป=
(๒) ความรูพื้นฐานไม3ต่ํากว3า ม.๓ ม.๖ หรือเทียบเท3า ปวช. ปวส. หรือสูงกว3า
(๓) สามารถทํางานเป0นผลัดได ( เวร เชา/บ3าย/ดึก )
(๔) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
(๕) เพศชาย/หญิง
(๖) หากมีประสบการณทํางานจะไดรับการพิจารณาเป0นพิเศษ

๑.๔ ตําแหนง พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ เจ!าหน!าที่ดูแลอาคารสถานที่ ( เพศชาย )
๑.๔.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดูแล ปรนนิบัติบํารุง ภูมิทัศนและสภาพทางกายภาพพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สวนหย3อม
ใหสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงามและสรางบรรยากาศที่เกื้อหนุนต3อการใหบริการผูปMวย
๒. จัดการ ควบคุม กํากับดูแล การแยกขยะ และการทิ้งขยะใหถูกตองตามประเภท รวมถึง
การจัดการขยะรีไซเคิลของโรงพยาบาล
๓. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาจ!าง
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท
สัญญาการจ!าง สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก
๑.๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) เพศชาย
(๒) ความรูพื้นฐานไม3ต่ํากว3า ม.๓ ม.๖ หรือเทียบเท3า ปวช. ปวส. หรือสูงกว3า
(๓) สามารถเขาเวรได
(๔) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีวินัย ไม3ติดสุรา
(๕) หากมีประสบการณทํางานจะไดรับการพิจารณาเป0นพิเศษ
๑.๕ ตําแหนง พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ เจ!าหน!าที่ประชาสัมพันธ ( เพศหญิง)
๑.๕.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานขึ้นกับแผนกเวชระเบียน โดยมีหนาที่ประชาสัมพันธ แนะนําบริการ ผูปMวยและ
ญาติที่มาใชบริการโรงพยาบาลค3ายธนะรัชต
๒. ติ ดต3อประสานงานเพื่อใหขอมูลการใหบริการของโรงพยาบาลแก3ผู ปMวยทางโทรศัพท
( Operation ) และ เป0น Admin ทางแอปพลิเคชั่น Line, Messenger และ Facebook ของ
โรงพยาบาล
๓. รับนัด แกไขนัด ใหแก3ผูปMวยทางโทรศัพท Line, Messenger และ Facebook
๔. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาจ!าง
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท ( ไม3รวมค3าเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก

๑.๖ ตําแหนงพนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่แผนกเภสัชกรรม (เพศชาย/หญิง)
๑.๖.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชั้นตนเป0นผูช3วยเภสัชกร ภายใตการกํากับดูแลตรวจสอบอย3างใกลชิด เช3น การ
จั ด และบรรจุ ย า เขี ย นสลากยา คิ ด เงิ น ค3 า ยา จ3 า ยยาใหผู ปM ว ยภายใตการกํ า กั บ ดู แลของเภสั ช กร
จัดเตรียม ทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในงานเภสัชกรรม งานธุรการดานการ
จัดหายา และงานธุรการดานอื่นๆ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
สัญญาการจ!าง
คาจ!าง
สิทธิประโยชน

๑ อัตรา
สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท ( ไม3รวมค3าเวรนอกเวลา )
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ / บานพักสวัสดิการ /
เงินค3าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๑.๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) เป0นผูมีสัญชาติไทยเพศชาย/หญิง ( เพศชาย ตองผ3านการเกณฑทหารแลว )
(๒) ความรูพื้นฐานไม3ต่ํากว3า ม.๖ หรือเทียบเท3า ปวช. ปวส. หรือสูงกว3า
(๓) สามารถเขาเวรนอกเวลาราชการไดเป0นผลัดได
(๔) มีความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับอ3านออกเขียนได
(๕) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
(๕) หากผ3านหลักสูตรผูช3วยเภสัชกร ระยะสั้น ๖ เดือน หรือ พนักงานช3วยพยาบาล ระยะสั้น
๖ เดือน หรือหลักสูตรผูช3วยพยาบาล ๑ ป= จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือมี
ประสบการณการทํางานในตําแหน3งงานที่เกี่ยวของกับจะรับพิจารณาเป0นพิเศษ
๑.๗ ตําแหนง พนักงานธุรการ ( เพศหญิง )
๑.๗.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ - ส3ง หนังสือ, ออกเลขที่หนังสือภายใน และภายนอก และ
จัดทําหนังสือโตตอบในและนอกหน3วย
๒. จําแนกหนังสือเขา ควบคุมจัดแฟHมเสนอต3อผูบังคับบัญชา และงานต3างๆ และ ติดตาม
หนังสือ หรือเอกสารต3างๆ
๓. รวบรวมและควบคุมสถิติการลาของกําลังพล
๔. จัดทําหนังสือเดินทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการอบรม ประชุม ของกําลังพล
๕. การจัดกําลังพลเขาร3วมพิธีต3างๆของหน3วยเหนือ
๖. รายงานสถิติผลการดําเนินงานต3างๆของหน3วย
๗. งานคุณภาพของหน3วย
๘. งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง
คาจ!าง
สัญญาการจ!าง
สิทธิประโยชน

๑ อัตรา
เงินเดือนและค3าครองชีพ ๗,๙๑๐ บาท
สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป=
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บานพัก

๑.๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) เพศหญิง
(๒) ความรูพื้นฐานไม3ต่ํากว3า ม.๖ หรือเทียบเท3า ปวช. ปวส. หรือสูงกว3า
(๓) *** มีมนุษยสัมพันธดีจากภายใน จิตใจดี ใจเย็น พรอมเรียนรูงาน
(๔) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได เช3น Microsoft Word, Excel, Power
Point, Photo scapeฯลฯ
(๕) สามารถใชโปรแกรม/แอปพลิเคชั่น Line, Messenger และ Facebook
(๖) หากมีประสบการณทํางานจะไดรับการพิจารณาเป0นพิเศษ
๒. คุณสมบัติทั่วไปผู!สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เป0นผูมีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม3เกิน ๓๕ ป=นับตั้งแต3วันสมัคร
(๓) เป0นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป0นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม3เป0นลูกจาง/พนักงานของส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส3วนราชการทองถิ่น หรือ
บริษัทเอกชน
(๕) ไม3เป0นผูมีร3างกายทุพพลภาพจนไม3สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟopน
เฟ*อนไม3สมประกอบ หรือเป0นโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห3ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๖) ไม3เป0นผูที่อยู3ในระหว3างถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก3อน
(๗) ไม3เป0นบุคคลลมละลาย
(๘) ไม3เป0นบุคคลตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญาเวนแต3เป0นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม3เป0นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล3ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน3วยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(๑) วันรับสมัครตั้งแต3วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึง วันจันทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ใหสมัครดวยตนเองในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กองบังคับการ โรงพยาบาลค3ายธนะรัชต อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ ส3งใบสมัครทางไปรษณียไดที่ รอยเอก สราวุฒิ ตันตรา โรงพยาบาล
ค3ายธนะรัชต ๑๒๕ หมู3 ๓ ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๖๐ โดยสามารถ
ดาว นโหลดใบสมั ค รไดที่ http://hosthanarat.com ติ ด ต3 อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่ ๐๓๒๙๐๗๗๒๗
(๒) วั น เวลา สถานที่ ส อบ กํ า หนดการทดสอบคั ด เลื อ กในวั น พุ ธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙๐๐ เปนต!นไป และจะประกาศผลการทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ใหผู
ไดรั บ การคั ด เลื อ กมารายงานตั ว ในวั น ศุ ก ร ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ และใหเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านวั น จั น ทร ที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓.๒ หลักฐานที่ต!องยื่นพร!อมใบสมัคร ( อยางละ ๑ ฉบับ )
๓.๑ รูปถ3าย (หนาตรงไม3สวมหมวกหรือแว3นตา) ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป (ถ3ายไวไม3เกิน ๖ เดือน)
๓.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา ( ใบประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร )
๓.๓ ทะเบียนบานของผูสมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๕ ใบสําคัญทางการแพทยทหาร (ทบ.๖๔๑ ๖๒๐ / นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
๓.๖ หลักฐานอื่นๆ เช3นการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถามี)
๓.๓ คาสมัครสอบ
ค3าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐.- บาท
๔. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร
๑. การทดสอบความรู!วิชาการ
๑.๑ ตําแหนงพนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่แผนกพยาธิวิทยา
- สอบขอเขียนความรูตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารแบบปรนัย
- สอบสัมภาษณ
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๙๐
๑๐
๑๐๐
๒๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ

๑.๒ ตําแหนงชางไฟฟ7า
- ขอสอบความรูเกี่ยวกับไฟฟHาและอิเล็กทรอนิกส แบบปรนัย
- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารแบบปรนัย
- สอบไฟฟHาและอิเล็กทรอนิกส
- สอบสัมภาษณ
รวม
๑.๓ ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล
- สอบขอเขียนความรูตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารแบบปรนัย
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ
รวม
๑.๔ พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ เจ!าหน!าที่ดูแลอาคาร
สถานที่
- สอบขอเขียนความรูตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารแบบปรนัย
- สอบสัมภาษณ
รวม
๑.๕ พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ เจ!าหน!าที่ประชาสัมพันธ
- สอบขอเขียนความรูตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
( คอมพิวเตอรและแอปพลิเคชั่น, ศัพททางการแพทยเบื้องตน)
- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารแบบปรนัย
- สอบสัมภาษณ และการแสดงพฤติกรรม
รวม
๑.๖ ตําแหนงพนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่แผนกเภสัชกรรม
๑. ความรูทั่วไป
๒. ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
๓. สอบปฏิบัติงาน (เฉพาะผูผ3านการทดสอบวิชาการ)
๔. สอบสัมภาษณ

๖๐
๑๐
๓๐
๑๐๐
๒๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

๙๐
๑๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

๙๐
๑๐
๑๐๐
๒๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

๔๐
๑๐
๕๐
๑๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ

๕๐
๒๐
๓๐
๑๐๐
๒๐๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

๘๐

สอบขอเขียน

รวม
๑.๗ พนักงานธุรการ
- สอบขอเขียนความรูตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
( ระเบียบ ทบ.ว3าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕)

- ขอสอบวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนี
ไปและแบบธรรม ยมทหารแบบปรนัย
- สอบปฏิ
ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ( Microsoft Word,
Excel, Power Point)
- สอบสัมภาษณ
รวม
๒. รายละเอียดการสอบสั
สอบสัมภาษณ
(๑) ทัศนคติ
(๒) บุคลิกภาพ
(๓) ประสบการณทํางาน
(๔) ความสามารถพิเศษ
(๕) การแกไขปoญหา
รวม

๒๐
๑๐๐

สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๑๐๐

๕. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ ผ3 า นการคั ด เลื อ กตองไดคะแนนการสอบขอเขี ย นและสอบสั
นและ
ม ภาษณ รวมไม3
รวม ต่ํ า กว3 า รอยละ ๗๐
ของคะแนนรวมทั้งหมด โดยผูที่ผ3านการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมเป0นอันดับ ๑ หรือหากคะแนนอันดับหนึ่งมี
ผูไดคะแนนเท3ากัน จะตัดสินจากผูที่ไดคะแนนสอบในวิชาเฉพาะตําแหน3งวิชากายภาพบําบัดมากที่สุดเป0น
ผูผ3านการสอบคัดเลือก ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเป0นที่สุด
๖. ผู!ผานการสอบคัคัดเลือก
โรงพยาบาลค3ายธนะรัชต จะแจงผลการทดสอบผ3
จะแจง
านทาง Website ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผูผ3านการ
คัดเลือกจะตองมาดําเนินการทําสัญญาจาง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค3ายธนะรัชต ตามวันเวลาที่แจงให
ทราบภายหลัง โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน
ผูสนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดต3อสอบถามรายละเอียดไดที่กองบังคับการ โรงพยาบาลค3ายธนะรัชต
อํ า เภอปราณบุ รี จั งหวั
งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
โทร
หรื อเบอร ภายใน โทร.
โทร ๕๔๕๐๔ และ
๕๔๔๐๕ หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซด www.hosthanarat.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๕

พันเอก
( ชูชาติ พลบุรี )
ผูอํานวยการโรงพยาบาลค3ายธนะรัชต

