
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

-------------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน  จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง  สังกัดโรงพยาบาลสันป่าตอง  จ านวน  1  อัตรา    

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2545  ลง
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2545  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                        ต าแหน่ง  นักจิตวิทยาคลินิก  อัตราค่าจ้าง  13,440 บาท / เดือน(รวมค่าตอบแทน
ก าลังคนด้านสาธารณสุข)                                

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตและจิตเวช อันเนื่องภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาว์ปัญญา อารมณ์ 
พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ทดสอบทาง
จิตวิทยาคลินิก ที่รัฐมนตรีประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมีลักษณะการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การส่งเสริม ป้องกัน การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก 

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก 

4.  คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(5) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน         

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  หรือตาม
กฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
5. การรับสมัครคัดเลือก 

 5.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ 
งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสันป่าตอง 
ต้ังแต่วันที่  15  พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่  12  มิถุนายน  2562              
ในวันและเวลาราชการ 

   5.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  1  รูป 
(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับต าแหน่งที่สมัครดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ    

โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)    

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ         
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

5.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น  
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6. ก าหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก 

ในวันที่   14  มิถุนายน  2562   เวลา 09.00 น.  ห้องประชุมเบญจมาศ      
อาคารสุภัทโท  โรงพยาบาลสันป่าตอง 
 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทักษะและ
สมรรถนะรวมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

9. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
    ในวันที่  19  มิถุนายน  2562   

  

    ประกาศ  ณ  วันที่   15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 (นายวิรัช  กลิ่นบัวแย้ม) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
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ค ำสั่งโรงพยำบำลสันป่ำตอง 

ที่           /2552 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว 

************************** 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง จะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  ประจ า

โรงพยาบาลสันป่าตอง  ต าแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา  ฉะนั้น อาศัย

อ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวหรือรายคาบ

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  จึงมี

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจา้งช่ัวคราว  ดังนี้ 

1. นางวิลาณี รักสกุลกานต์ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

   ประธานคณะกรรมการ 

2. นางกัลยาณี บุญธิมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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   กรรมการ 

3. นางสาวจันทรา วันดี ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการด าเนนิการสอบคัดเลือก มีหน้าที ่

1. ออกข้อสอบประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

2. ให้คณะกรรมการด าเนนิการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม 

3. ให้รายงานผลการด าเนินการสอบคัดเลือก ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 

ทราบ 

 

    สั่ง  ณ  วันที ่        เมษายน  พ.ศ.  2552 

 

 

  

 (นายพิษณุ   รักสกุลกานต)์ 

 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 

 

ประกำศโรงพยำบำลสันป่ำตอง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 

-------------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อ

บรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ  จ านวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างราย

คาบของหนว่ยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  

2. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

- ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ   อัตราค่าจา้ง  ๖,๐๓๘  บาท     จ านวน  ๑  อัตรา 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่   

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ า

กว่านี้ ทางการบัญชี  เลขานุการ  พาณิชยการ หรือทางอื่นที่ ก.พ.ก าหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

- มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ   
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- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access)  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 

4. คุณสมบัติทั่วไป 

(9) มีสัญชาติไทย 

(10) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  ไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่

สมัคร 

(11) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ 

(12) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

(13) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 

(14) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ หรือ        จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(15) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้

ก่อน         ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 

 

(8)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(9)   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

(15) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(16) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรอืความผิดลหุโทษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(17) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(18) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตาม

กฎหมายอื่น 

(19) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการหรอืตามกฎหมายอื่น 

(20) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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5. การรับสมัครสอบ 

4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ 

ฝา่ยบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสันป่าตอง 

ตั้งแตว่ันที ่1 – 2๙ กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ 

4.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

- ค่าสมัคร  30  บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ยคืน  เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มสีิทธิแล้ว 

4.3   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5  2 นิ้ว      

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  1  รูป 

(6) ส าเนาวุฒกิารศกึษาที่แสดงว่าตรงกับต าแหน่งที่สมัครดังกล่าว จ านวน 1 

ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ

ภายในวันปิด รับสมัคร      

(7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

จ านวน 1 ฉบับ 

(8) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศ

หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร

สอบ ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

(9) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2535)  ตัวจริง  1  ฉบับ(ใช้

ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลสันป่าตอง) 

6. การประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้าสอบคัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

วันที ่ ๔  สิงหาคม  2554   ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง 

7. ก าหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก 

ก ำหนดสอบคัดเลือกในวันที่  ๙  สิงหำคม  2554 

สถำนที่คัดเลือกโรงพยำบำลสันป่ำตอง 

เวลา  09.00 – 10.00  น. ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป 

 (50 คะแนน) 

เวลา  10.00 – 11.00  น. ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง 
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 (100 คะแนน) 

เวลา  11.00 – 12.00  น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 (50 คะแนน) 

8. เกณฑก์ารตัดสิน 

ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า

ร้อยละหกสิบ 

9. ประกาศผลสอบคัดเลือก 

วันที่   ๑๕  สิงหาคม  2554   

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก 

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 

ในกรณ ี ผูส้อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจัดล าดับ ดังนี้ 

9.1 กรณีผูท้ี่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้  

ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้

คะแนนภาคความรูท้ั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.4 ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ใหผู้ไ้ด้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่

ในล าดับสูงกว่า 

 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้น

บัญชี แต่  ถ้ามีการสอบคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดิมนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 

บัญชผีูส้อบคัดเลือกได้ครัง้นี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแตง่ตัง้ 

ผูส้อบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแตง่ตัง้ตามล าดับที่ในบัญชผีู้สอบคัดเลือกได้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่         มิถุนายน  พ.ศ. 2554 

 

 

 (นายพิษณุ   รักสกุลกานต์) 

 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
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