
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพรหมคีรี 
เรือง  ร ับสม ัครลูกจ้างช ั วคราว 

............................................... 
 ด้วยโรงพยาบาลพรหมคีรี  มีความประสงค์จะร ับสม ัครบุคคล
ท ั วไป  เพือเป็นลูกจ้าง 
ช ั วคราว  จํานวน   ๓   อ ัตรา  ด ังนี  คือ.- 
 ๑.  นักกายภาพ   จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
 ๒.  อายุรเวช   จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
 ๓.  จนท.สถิต ิ   จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
คุณสมบ ัติท ั วไป 
นักกายภาพ 

๑. เพศชาย/หญิง  อายุ  ๒๐ - ๓๐  ปี  บริบูรณ์ในว ันร ับสม ัคร 
๒. ปริญญาตรี ทางด้านกายภาพบําบ ัด 

อ ัตราค่าจ้าง    ๑๐,๐๓๐ .- บาท 
การค ัดเลือก  โดย การสอบส ัมภาษณ์  สอบภาคปฏบิ ัต ิ
อายุรเวช 
     ๑.  เพศหญิง/ชาย    อายุ ๒๐ – ๓๐  ปี  บริบูรณ์ในว ันร ับสม ัคร 
     ๒.  ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบ ัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การค ัดเลือก  โดย การสอบส ัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบ ัติ 
อ ัตราค่าจ้าง     ๗,๙๓๕.-บาท 
จนท.สถิต ิ
     ๑.  เพศหญิง/ชาย    อายุ ๒๐ – ๓๐  ปี  บริบูรณ์ในว ันร ับสม ัคร 
     ๒.  ปวช. ทางด้านพาณิชยการ  เลขานุการ บริหารธุรกิจ  การขาย 
การค ัดเลือก  โดย การสอบส ัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบ ัติ (ความรู้ ท ักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์) 
อ ัตราค่าจ้าง     ๕,๗๕๑.-บาท 
ล ักษณะการจ้าง   
ส ัญญาจ้าง ๑ ปี (  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ -  ๓๐  ก ันยายน ๒๕๕๔ )  
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานทุกปี  ผ่านการประเมินจะต่อส ัญญา
จ้างต่อในปีถ ัดไป 
การร ับสม ัคร 
๑.  ร ับสม ัคร  ต ังแต่ว ันที  ๓  กุมภาพ ันธ ์ ๒๕๕๔  ถึง  ว ันท ี ๒๑  
กุมภาพ ันธ ์  ๒๕๕๔     
๒.  วิธีการค ัดเลือก 
     ๒.๑  สอบส ัมภาษณ์  ในว ันที  ๒๒  กุมภาพ ันธ ์ ๒๕๕๔  เวลา  
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 



     ๒.๒  สอบปฏิบ ัติ  ในว ันที  ๒๓   กุมภาพ ันธ ์ ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ 
น.  เป็นต้นไป 
๓.  ประกาศผลการสอบคดัเลือกว ันที  ๒๕  กุมภาพ ันธ ์  ๒๕๕๔  
๕.  รายงานต ัวเพือปฏิบ ัติงาน ว ันที  ๒๘   กุมภาพ ันธ ์    ๒๕๕๔   
๖.  ส ัญญาจ้างเรมิต ังแต่  ว ันที   ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ – ๓๐  ก ันยายน  
๒๕๕๔ 
 
หล ักฐานทีใช้ในการสม ัคร 
๑.  รูปถ่าย ขนาด 1 ½   -  2 นิว  จํานวน  2  รูป 
๒.  สําเนาบ ัตรประชาชน 
๓.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔.  ใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๕.  ใบร ับรองแพทย ์
๖.  ค่าสม ัคร  จํานวน  ๑๐๐.-บาท 
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที  ฝ่ายบริหารท ั วไป  อาคารตึก
ผู้ป่วยนอก  ช ัน ๒ 
  โรงพยาบาลพรหมคีรี  ได้ต ังแต่ว ันที  ๓  กุมภาพ ันธ ์ ๒๕๕๔  ถึง  
ว ันที  ๒๑  กุมภาพ ันธ ์ ๒๕๕๔                               หรือ ติดต่อทาง
โทรศ ัพท์ หมายเลข ๐  ๗๕๓๙  ๖๑๒๓  - ๐  ๗๕๓๙   ๖๐๒๑  ในว ัน 
และ เวลาราชการ 
 
  ประกาศ ณ ว ันที    ๓   กุมภาพ ันธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 

( นายส ักรินทร์  สมศ ักดิ  ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลพรหมคีรี 

เรือง  ผลการสอบค ัดเลือกลูกจ้างช ั วคราว 
............................................... 

 ตามโรงพยาบาลพรหมคีรี  ได้เปิดร ับสม ัครบุคคลท ั วไป  เพือเป็น
ลูกจ้าง 
ช ั วคราว  จํานวน   ๒   อ ัตรา  ด ังนี  คือ.- 
 ๑.  จพ.พ ัสด ุ   จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
 ๓.  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข ้จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
ซึงได้ดําเนินการสอบค ัดเลือกไปเมือว ันที  ๒๒  ธ ันวาคม  ๒๕๕๓  ผล
การสอบค ัดเลือกด ังนี 
จพ.พ ัสด ุ ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกเรียงตามลําด ับคะแนนด ังนี 

๑. นางสาวพุทษร ัตน์  เชาวนะ  คะแนน 82.60   ผ่าน
การค ัดเลือกลําด ับที 1 

๒. นางสาวอ ังศิกานต์  ศิศธรเวชกุล คะแนน  81.10   ได้ลําด ับ
ที 2 

๓. นางสาวรุ้งนที  พูลสว ัสดิ  คะแนน  72.50   ได้ลําด ับ
ที 3 

๔. นางสาวนฤมล  เอียดดํา  คะแนน  64.60 
๕. นางสาวมลิดา  ว ัดศรี   คะแนน  62.90 

พนักงานผู้ช่วยคนไข ้ ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกเรียงตามลําด ับคะแนนด ังนี 
๑. นางสาวจิรภา  พรหมเกือ  คะแนน  85.40  ผ่านการ

ค ัดเลือกลําด ับที 1 
๒. นางสาวสุภาพร  มุสิอินทร์  คะแนน  77.5 
ให้ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกมารายงานต ัวทีฝ่ายบริหารท ั วไป  อาคาร
ตึกผู้ป่วยนอก  ช ัน ๒ 



โรงพยาบาลพรหมคีรี  ในว ันที  ๒๘  ธ ันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
พร้อมนําหล ักฐานด ังต่อไปนีมาในว ันรายงานต ัว 

๑. หนังสือร ับรองความประพฤติของกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านที
ตนเองอาศ ัยอยู ่

๒. ผู้คําประก ันข้าราชการ  ระด ับชํานาญการขึนไป  ๑  ท่าน   
 ให้ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกมารายงานต ัวในว ันเวลาด ังกล่าว  หากไม่
มารายงานต ัวตามว ันเวลาทีกําหนด  ทางโรงพยาบาลจะเรียกผู้ทีอยู่ใน
ลําด ับถ ัดไปขึนมาแทน  (ประกาศฉบ ับนีมีอายุ  2  ปี) 
 
  ประกาศ ณ ว ันท ี   ๒๗  ธ ันวาคม  ๒๕๕๓              
 
 
 

( นายส ักรินทร์  สมศ ักดิ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพรหมคีรี 
เรือง  ผลการสอบค ัดเลือกลูกจ้างช ั วคราว 

............................................... 
 ตามโรงพยาบาลพรหมคีรี  ได้เปิดร ับสม ัครบุคคลทวัไป  เพือเป็น
ลูกจ้าง 
ช ั วคราว  จํานวน   ๒   อ ัตรา  ด ังนี  คือ.- 
 ๑.  นักเทคนิคการแพทย ์  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
 ๓.  อายุรเวช    จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
ซึงได้ดําเนินการสอบค ัดเลือกไปเมือว ันที  ๒๔  ธ ันวาคม  ๒๕๕๓  ผล
การสอบค ัดเลือกด ังนี 
นักเทคนิคการแพทย์  ผู้ทีได้รบัการค ัดเลือก คือ 

นายจิรศ ักดิ  ญาติร ักษ์  คะแนน 96.9 
 



ให้ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกมารายงานต ัวทีฝ่ายบริหารท ั วไป  อาคาร
ตึกผู้ป่วยนอก  ช ัน ๒ 

โรงพยาบาลพรหมคีรี  ในว ันที  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
พร้อมนําหล ักฐานด ังต่อไปนีมาในว ันรายงานต ัว 

๓. หนังสือร ับรองความประพฤติของกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านที
ตนเองอาศ ัยอยู ่

๔. ผู้คําประก ันข้าราชการ  ระด ับชํานาญการขึนไป  ๑  ท่าน   
 ให้ผู้ทีได้ร ับการค ัดเลือกมารายงานต ัวในว ันเวลาด ังกล่าว  หากไม่
มารายงานต ัวตามว ันเวลาทีกําหนด  ทางโรงพยาบาลจะเรียกผู้ทีอยู่ใน
ลําด ับถ ัดไปขึนมาแทน  (ประกาศฉบ ับนีมีอายุ  2  ปี) 
 
  ประกาศ ณ ว ันท ี   ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔              
 
 
 

( นายส ักรินทร์  สมศ ักดิ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส ั งโรงพยาบาลพรหมคีรี 
ที         /  ๒๕๕๑ 

เรือง  แต่งต ังคณะกรรมการสอบค ัดเลือกลูกจ้างช ั วคราว 
...................................... 



  ตามทีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพรหมคีรี  ได้มีมติ
ให้จ้างลูกจ้างช ั วคราวประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  (เพิมเติม)  จํานวน  
๒  อ ัตรา  คือ.- 
  ๑.  โภชนากร  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
  ๒.  เจ้าหน้าทีสถิต ิจํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
เพือให้การดําเนินการสอบค ัดเลือกลูกจ้างช ั วคราวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอแต่งต ังคณะกรรมการดําเนินการสอบค ัดเลือกลูกจ้าง
ช ั วคราวด ังนี  คือ.- 
ก.  คณะกรรมการสอบส ัมภาษณ์ 
 ๑.  นายส ักรินทร์   สมศ ักดิ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
 ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางเฉลิมศรี  ศรีชาเยศ พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
 กรรมการ 
 ๓.  นายเกียรติสรณ์  เกียรติศิริโรจน์    ท ันตแพทย์ ๘ 
 กรรมการ 
 ๔.  นายบุญพา  กิงร ัตน์  นวก.สาธารณสุข ๗ 
 กรรมการ 
 ๕.  นางนันทว ัน  สมศ ักดิ  เภส ัชกร ๗  
 กรรมการ 
 ๖.  นางอ ังคณา  ปานจีน  พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
 กรรมการ 
 ๗.  นางสาวศรีคร  ศรีษา  เจ้าหน้าทบีริหารงานท ั วไป 
๖ กรรมการ/เลขานุการ 
ข.  กรรมการสอบข้อเขียน และ ภาคปฏิบ ัติ ตําแหน่งโภชนาการ 
 ๑.  โภชนากร   โรงพยาบาลสิชล 
 ๒.  โภชนากร   โรงพยาบาลท่าศาลา 
ค.  กรรมการสอบข้อเขียน และ ภาคปฏิบ ัติ ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีสถิติ 
 ๑.  นางยุภาภรณ์  บานโรย พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
 ๒.  นายธีรศ ักดิ  คูณกิง  จพ.สาธารณสุขชุมชน 
  ท ังนี  ขอให้คณะกรรมการทีได้ร ับการแต่งต ัง  ปฏิบ ัติหน้าที
ตามทีได้ร ับมอบหมาย  ให้สําเร็จตามว ัตถุประสงค์ 
    ส ั ง  ณ  ว ันที         สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
 
 

(นายส ักรินทร์  สมศ ักดิ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี 

 
ประกาศโรงพยาบาลพรหมคีรี 



เรือง  ร ับสม ัครพยาบาลวิชาชีพประจํางานแพทย์แผนไทย 
............................................... 

 ด้วยงานการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลพรหม
คีรี  มีความประสงค์จะร ับสม ัครพยาบาลวิชาชีพ  เพือปฏิบ ัติงานในงาน
แพทย์แผนไทย  จํานวน   ๑   คน 
คุณสมบ ัติด ังนี 
 - ประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี ในงานผู้ป่วยใน และ ในงานชุมชนอย่าง
น้อย ๑ ปี 
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด และ สม ัครได้ทีฝ่ายบริหารท ั วไป  ต ังแต่
ว ันที  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๕๒   ในว ันและเวลา
ราชการ 

 
ประกาศ ณ ว ันที             มถิุนายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

( นายส ักรินทร์  สมศ ักดิ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี 

 


