








ล าดบัที่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวนอัตรา ต าแหน่งเลขที่
1 โรงพยาบาลกาบเชงิ 

พนักงานประจ าหอ้งยา 1 1สร00475

นักวชิาการเงินและบญัชี 2 1สร00520,1สร00518

2 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1สร01763

เภสัชกร 1 1สร01849

พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01765

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 1สร01766

3 โรงพยาบาลจอมพระ
พนักงานบริการ 1 1สร00182

นักวชิาการเงินและบญัชี 1 1สร00214

4 โรงพยาบาลชมุพลบุรี 
พนักงานบริการ 1สร00058

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 1สร00065,1สร00007,1สร00008,
1สร00013

พนักงานเภสัชกรรม 1 1สร00003

นักโภชนาการ 1 1สร01841

นักกายภาพบ าบดั 2 1สร00002,1สร00006

นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร00005

5 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01805

เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1สร01700

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 1สร01803

6 โรงพยาบาลบัวเชด
พนักงานเปล 2 1สร01222,1สร01229

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01234

พนักงานธรุการ 1 1สร01237

พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01261

พนักงานประจ าหอ้งยา 1 1สร01238

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 1สร01252

นักวชิาการพสัดุ 1 1สร01264

นักวชิาการเงินและบญัชี 3 1สร01263,1สร01210,1สร01213

พยาบาลวชิาชีพ 3 1สร01200,1สร01205,1สร01204

นักวชิาการสาธารณสุข 3 1สร01206-1สร01208

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 1สร01214

บัญชรีายละเอียดรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ไป
แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
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ล าดบัที่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวนอัตรา ต าแหน่งเลขที่
บัญชรีายละเอียดรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ไป

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

7 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา
พนักงานประจ าตึก 1 1สร01832

พนักงานเปล 1 1สร01295

พนักงานบริการ 3 1สร01279,1สร01286,1สร01282

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 1สร01271,1สร01272,1สร01833

พนักงานประจ าหอ้งยา 1 1สร01269

พนักงานประจ าหอ้งทดลอง 1 1สร01270

8 โรงพยาบาลรัตนบุรี
พนักงานเปล 5 1สร00550-1สร00553,1สร00573

พนักงานซักฟอก 1 1สร00574

พนักงานบริการ 1 1สร00621

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 1สร00547-1สร00549,1สร00562,
1สร00587,1สร00595

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1สร00624

เจ้าพนักงานธรุการ 1 1สร00634

เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1สร00529

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1สร00641

นักเทคนิคการแพทย์ 2 1สร00526,1สร00528

พยาบาลวชิาชีพ 7 1สร00536-1สร00539,1สร00543,
1สร00545,1สร00546

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 1สร00557

9 โรงพยาบาลล าดวน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 1สร01056,1สร01057,1สร01094,

1สร01069,1สร01071,1สร01133

10 โรงพยาบาลศรีณรงค์
พนักงานประจ าหอ้งทดลอง 1 1สร01782

พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01779

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 1สร01783

นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01784

11 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
พนักงานบริการ 5 1สร00785,1สร00787,1สร00796,

1สร00866,1สร00810

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 1สร00828

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1สร00872

นักจิตวทิยาคลินิก 1 1สร00761
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ล าดบัที่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวนอัตรา ต าแหน่งเลขที่
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12 โรงพยาบาลสนม
พนักงานประจ าตึก 1 1สร00657

พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร00699

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 1สร00654,1สร00655

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1สร00722

แพทย์แผนไทย 1 1สร00646

พยาบาลวชิาชีพ 3 1สร00656,1สร00653,1สร00651

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1สร00660

13 โรงพยาบาลส าโรงทาบ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 1สร01170

เจ้าพนักงานธรุการ 1 1สร01845

แพทย์แผนไทย 2 1สร01136,1สร01140

นักกายภาพบ าบดั 1 1สร01149

นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01152

14 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนมดงรัก
สถานีอนามยัต าบลตาเมยีง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01709

สถานีอนามยัต าบลโคกกลาง
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1สร01885

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01702

สถานีอนามยัต าบจีกแดก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01705

สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01695

15 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาบเชงิ
สถานีอนามยับ้านสกล ต.ตะเคียน
พนักงานบริการ 1 1สร01670

สถานีอนามยับ้านเกษตรถาวร ต.ดา่น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01602

สถานีอนามยับ้านสระทอง ต.แนงมดุ
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01646

สถานีอนามยัต าบลสระทอง
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01429

สถานีอนามยับ้านโคกสะอาด ต.คูตนั
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01658
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ล าดบัที่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวนอัตรา ต าแหน่งเลขที่
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สถานีอนามยัต าบลแนงมดุ
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01432

สถานีอนามยับ้านโนนสวรรค์ ต.โคกตะเคียน
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01605

16 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขวาสินรินทร์
สถานีอนามยัต าบลปราสาททอง
พนักงานพมิพ์ 1 1สร01719

สถานีอนามยัต าบลบึง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01713

17 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจอมพระ
สถานีอนามยับ้านมว่ง ต.บ้านผือ
พนักงานบริการ 1 1สร01669

สถานีอนามยัต าบลเป็นสุข
พนักงานบริการ 1 1สร01405

18 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชมุพลบุรี
สถานีอนามยับ้านบ้านกระเบือ้งเมอืงใหม ่
ต.นาหนองไผ่
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01679

19 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตมู
สถานีอนามยัต าบลบัวโคก
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01386

สถานีอนามยับ้านสะเอิง ต าบลโพนครก
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01590

20 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนนารายณ์
สถานีอนามยับ้านหนองใหญ่ ต.หนองหลวง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01749

พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01748

สถานีอนามยัต าบลโนน
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1สร01752

21 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวเชด
สถานีอนามยับ้านรุน ต.อาโพน
พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01673

22 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปราสาท
สถานีอนามยับ้านไทร ต.บ้านไทร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01597
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สถานีอนามยัต าบลสมดุ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01566

สถานีอนามยัต าบลกันตรวจระมวล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01421

สถานีอนามยัต าบลโชคนาสาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01423

สถานีอนามยัต าบลทมอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01407

สถานีอนามยัต าบลปรือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01410

23 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงสุรินทร์
สถานีอนามยัต าบลนอกเมอืง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01342

สถานีอนามยัต าบลนาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01334

สถานีอนามยัต าบลเทนมยี์
พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01861

สถานีอนามยัต าบลเมอืงที
พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01643

สถานีอนามยัต าบลเพ้ียราม
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01862

24 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีณรงค์
สถานีอนามยัต าบลณรงค์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 1สร01724

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 1สร01725

สถานีอนามยัต าบลตรวจ
พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01859

สถานีอนามยัต าบลศรีสุข
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01860

25 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศีขรภูมิ
สถานีอนามยัต าบลยาง
พยาบาลวชิาชีพ 1 1สร01479

สถานีอนามยัต าบลหนองเหล็ก
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01483
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26 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสนม
สถานีอนามยัต าบลแคน
พนักงานบริการ 1 1สร01471

สถานีอนามยับ้านอ้อมแก้ว ต.นานวน
พนักงานธรุการ 1 1สร01469

สถานีอนามยัต าบลหัวงัว
พนักงานธรุการ 1 1สร01472

27 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสังขะ
สถานีอนามยัต าบลเทพรักษา
พนักงานธรุการ 1 1สร01567

สถานีอนามยัต าบลขอนแตก
พนักงานช่วยการพยาบาล 2 1สร01498,1สร01527

สถานีอนามยัต าบลดม
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01500

สถานีอนามยัต าบลพระแก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล 2 1สร01502,1สร01509

สถานีอนามยัต าบลบ้านจารย์
พนักงานช่วยการพยาบาล 2 1สร01499,1สร01665

สถานีอนามยัต าบลกระเทียม
เจ้าพนักงานธรุการ 1 1สร01615

พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01835

สถานีอนามยับ้านหนองยาว ต.กระเทียม
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01618

สถานีอนามยับ้านตาแตรว ต.ตาตมุ
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01856

สถานีอนามยัต าบลทับทัน
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01522

สถานีอนามยัต าบลบ้านซบ
นักวชิาการสาธารณสุข 1 1สร01510

พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01517

สถานีอนามยับ้านช าเบง ต.เทพรักษา
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1สร01616

สถานีอนามยัต าบลตาตมุ
เจ้าพนักงานธรุการ 1 1สร01515
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สถานีอนามยัต าบลกระเทียม
เจ้าพนักงานธรุการ 1 1สร01615

28 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรงทาบ
สถานีอนามยัต าบลส าโรงทาบ
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1สร01905

สถานีอนามยัต าบลเกาะแก้ว
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1สร01906

รวมทัง้สิ้น 173

 



ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน
1 พยาบาลวชิาชีพ ไม่เกิน 15,960

2 เภสัชกร ไม่เกิน 16,920 (5ป)ี
ไม่เกิน 19,680 (6ป)ี

3 นักเทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน 15,960

4 นักกายภาพบ าบดั ไม่เกิน 15,960

5 แพทย์แผนไทย ไม่เกิน 15,960

6 นักจิตวทิยาคลินิก ไม่เกิน 15,960

รายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง



ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน
รายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง

7 นักวชิาการสาธารณสุข ไม่เกิน 15,960

8 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน 13,300

9 นักโภชนาการ ไม่เกิน 15,960

10 นักวชิาการเงินและบญัชี ไม่เกิน 13,300



ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน
รายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง

11 นักวชิาการพสัดุ ไม่เกิน 13,300

12 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ไม่เกิน 12,240

13 เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข ไม่เกิน 12,240

14 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ไม่เกิน 12,240

15 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ไม่เกิน 12,240

16 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ไม่เกิน 12,240



ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน
รายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง

17 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ไม่เกิน 10,200

18 เจ้าพนักงานธรุการ ไม่เกิน 10,200

19 พนักงานธรุการ ไม่เกิน 8,300(ปวช.)
ไม่เกิน 9,540(ปวท.)
ไม่เกิน 10,200(ปวส.)

20 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไม่เกิน 7,590
ไม่เกิน 8,300 (ปวช. 
หรือ ประสบการณ์5ป)ี

21 พนักงานช่วยการพยาบาล ไม่เกิน 7,590

22
23
24

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานประจ าหอ้งทดลอง
พนักงานประจ าหอ้งยา

ไม่เกิน 7,590

25 พนักงานเภสัชกรรม ไม่เกิน 8,300

26 พนักงานเปล ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏบิติังานในหน้าที่ ไม่เกิน 7,590



ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน
รายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง

27 พนักงานประจ าตึก ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏบิติังานในหน้าที่ ไม่เกิน 7,590
28 พนักงานบริการ ไม่เกิน 7,590

ไม่เกิน 8,300 (ปวช.)

29 พนักงานซักฟอก ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏบิติังานในหน้าที่ ไม่เกิน 7,590
30 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ไม่เกิน 7,590

ไม่เกิน 8,300 (ปวช.)

31 พนักงานเกษตรพื้นฐาน ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏบิติังานในหน้าที่ ไม่เกิน 7,590
32 พนักงานพมิพ์ ไม่เกิน 7,590

ไม่เกิน 8,300 (ปวช.)

33 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ไม่เกิน 7,590

34 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ไม่เกิน 8,300



                    ใบสมัครเลขท่ี………………. 
 

ใบสมัครส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
………………………………. 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ สมัครต าแหน่ง  
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….………… ………………………………………………………….………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได…้……………………………………………………………..…………… วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ
…………………………………………………………………………………….…………… ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ ……………………………………………………… สถานท่ีเกิด (จังหวัด) เชื้อชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………..….. ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………..……………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. ……………………………….... ……………………………….... 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร………….…………….หมดอาย…ุ…………..……..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 
 ……………………………….... ……………………………….... 
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
เหตุผลทีอ่อกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
                 ปี พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนยีบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 
      จาก        ถึง   
    
    
    
    
    
    
หลักสตูรเพิม่เตมิ     การฝึกอบรม 
  
  
  
  
3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดใหร้ายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง 5 ปีหลัง) 
                  ปี พ.ศ.        ช่ือและที่อยู่     ต าแหน่งงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหน่วยงาน       หน้าท่ีโดยย่อ   
      
      
      
      
      
โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง 5 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 

 
ติดรูปถ่าย 
1.5x2 นิ้ว 
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โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้งนี้ 
อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 
     ช่ือและนามสกลุ       ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    
    
 
6. ข้าพเจ้ามีคณุสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ .............................(สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส.)..............................                         

เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ลงวันท่ี .............................................. 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง   
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
           ลงช่ือ……………………………………………..ผู้สมัคร 
                   (……………………………………………) 
      ยื่นใบสมัครวันที…่……..เดือน………………พ.ศ…………..  
 
 
 




