
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลระยอง  

….……………………………….. 
 

  ด้วยโรงพยาบาลระยอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลระยอง  ต าแหน่ งนักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพ , 
พนักงานเก็บเงิน , พนักงานรักษาความปลอดภัย  และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ มีรายละเอียดในการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   สถานที่ปฏิบัติงาน 
                                                    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                  อัตราค่าจ้าง   ๑๑,๗๖๐  บาท            จ านวน  ๒  อัตรา 
 

                                                    กลุ่มงานรังสีวิทยา 
ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์                  อัตราค่าจ้าง   ๑๑,๗๖๐  บาท            จ านวน  ๑  อัตรา 
 

                                                    กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                  อัตราค่าจ้าง   ๑๕,๐๐๐  บาท            จ านวน  ๓  อัตรา 
 

                                                    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานเก็บเงิน                  อัตราค่าจ้าง     ๗,๑๐๕  บาท             จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย       อัตราค่าจ้าง     ๖,๙๐๕  บาท             จ านวน  ๑  อัตรา 
 

                                                    กลุ่มงานทันตกรรม 
ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้             อัตราค่าจ้าง     ๖,๙๐๕  บาท             จ านวน  ๒  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
๑. ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    

ในสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์     

๒. ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    
ในสาขาวิชา วิทยาศาสต ร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

๓. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

๔. ต าแหน่งพนักงานเก็บเงิน     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ 

๕. ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย     มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่ และ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

๖. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้      มีความรู้ความสามารถและความช าน าญในหน้าที่และได้รับ
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 

คุณสมบตัิทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  ๘. ไม่เป็นบุคคลที่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจ าในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ 
 
 
 
 

/ การรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก น าส าเนาหลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐานตัวจริง ติดต่ อขอรับ
ใบสมัคร ด้วยตนเองท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง อาคาร ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ  ชั้น ๕    
ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ เมษายน พ .ศ .๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ . ๒๕๕๙ ในวันและเวล าราชการ               
โทร ๐-๓๘๖๑- ๑๑๐๔ ต่อ ๒๓๐๑- ๑๑ หรือผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.rayonghospital.net     

                   
 

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

ค่าสมัครสอบ 
                ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ    ค่าสมัครสอบ ๕๐  บาท  
                ต าแหน่งพนักงานเก็บเงิน, พนักงานรักษาความปลอดภัย,  
                พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                                      ค่าสมัครสอบ ๓๐  บาท                                  
                (เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  
 
 
 
 
 
 

/ วัน เวลา สถานที่สอบ 
 
 
 
 
 
 

http://www.rayonghospital.net/


-๔- 
 

วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือก  
 

๑. นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ  
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

๑) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ น.          
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม ICU ชั้น ๓) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
    ๒)  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม ICU ชั้น ๓) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม      ๒๐๐  
 

๒.  พนักงานเก็บเงิน, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 (วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.          
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม ICU ชั้น ๓) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
    ๒)  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม ICU ชั้น ๓) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม      ๒๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 

/ การประกาศ 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
 

  ส าหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑  ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวของโรงพยาบาลระยองอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว  
บัญชีคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

  หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบท้ายประกาศรับสมัครนี้แล้ว จะถือว่าผู้ที่สอบได้ผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

การแต่งตั้ง 
          ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  

 
                           ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
            (ลงชื่อ)   วิฑูรย์ ด่านวิบูลย ์
                    (นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์) 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


