
 

 

 

            
  
    
                 ประกาศมณฑลทหารบกท่ี ๓๗ 
                     เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                                              ------------------------------------ 

  ด้วยมณฑลทหารบกที่ ๓๗   มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคล
พลเรือน  เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ให้กับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  จ านวน  
๗  อัตรา ดังนี้.  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
 ๑.๑ พนักงานคอมพิวเตอร์  ชั้น ๔ จ านวน  ๑   อัตรา  

 ๑.๒ ผู้ชว่ยพยาบาล                จ านวน   ๑   อัตรา 
   ๑.๓ พนักงานช่วยการพยาบาล    จ านวน   ๒   อัตรา 
   ๑.๔ พนักงานพัสดุ  ชั้น ๑    จ านวน   ๑   อัตรา 
   ๑.๕ พนักงานสูทกรรม     จ านวน   ๑   อัตรา 
   ๑.๖ ช่างถ่ายภาพ     จ านวน   ๑   อัตรา 
   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
       ๒.๑.๑ อายุ ๑๘ ปี ถึงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์  ( นับ พ.ศ. ปัจจุบัน  -  พ.ศ.  เกิด ) 
   ๒.๑.๒ เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ากองประจ าการ 
   ๒.๑.๓ เพศหญิง น้ าหนักไม่น้อยกว่า  ๔๐ กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ซ.ม. 
   ๒.๑.๔ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
   ๒.๑.๕ มีร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคอันพึงรังเกียจ 
   ๒.๑.๖ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการ พรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๑.๙ ไม่เคยต้องโทษค าพิพากษาของศาลในคดีอาญาใด ๆ ยกเว้นความผิดฐาน
ประมาทหรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติคดีอาญาข้อหายาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องค าพิพากษา  ของศาล
ให้เป็นบุคคลล้มละลาย และมีความประพฤติเรียบร้อย ส าหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่บันทึกลงในใบสมัคร
เข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบ ในภายหลัง หน่วย



จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ดังนั้นจะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ   
  ๒.๒ ต าแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๖๐๐ บาท ) 
                            ๒.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ๒.๒.๒  มีความรู้ด้าน Programming  Language  ( ภาษา PHP )  ,   การออกแบบ
ระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล,การใช้งาน DBMS,การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  

              
                                                              - ๒ - 

                        ๒.๓ ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๖๒๐ บาท )                                                                                      
   ๒.๓.๑ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลเหล่าทัพ  หลักสูตร ๑ ปี ขึ้นไป
หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ     ที่อยู่ในความควบคุมของ
ทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 
                            ๒.๓.๒ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  ชั้น  ๒    ของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือสถาบันอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง                                       

  ๒.๔ ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท ) 
                             ๒.๔.๑ ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ ) หรือเทียบเท่า 
    ๒.๔.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษางาน ช่วยการพยาบาลของ  กระทรวงศึกษาสาธารณสุข 
หรือสถาบันศึกษาอ่ืนๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 

        ๒.๕ ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ  ชั้น ๑ ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท ) 
   - ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 

  ๒.๖ ต าแหน่ง พนักงานสูทกรรม ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท ) 
   - ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 

  ๒.๗ ต าแหน่ง ช่างถ่ายภาพ ( รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท ) 
     ๒.๗.๑  ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ ) หรือเทียบเท่า        
   ๒.๗.๒  ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  และตัด
แต่งภาพ ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
   ๒.๗.๓ รับเฉพาะเพศ ชาย 

   ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
   ๓.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนา    จ านวน  ๒  ฉบับ    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน  ๒  ฉบับ 
   ๓.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา , มารดา ฉบับจริงพร้อมส าเนา       จ านวน  ๒  ฉบับ 
   ๓.๔ รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้วหน้าตรง   ไม่สวมหมวกหรือ  แว่นตากันแดด  (  ภาพถ่าย   
ไม่เกิน  ๓ เดือน )       จ านวน   ๒   รูป 
   ๓.๕ ส าเนา สด.๘ หรือ สด.๔๓ ( เฉพาะเพศชาย ) จ านวน   ๑ ฉบับ 
   ๓.๖ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช           จ านวน   ๑ ฉบับ          



   ๓.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล , ส าเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา
ในกรณีบิดามารดาเสียชีวิต  (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง   
   ๔. ก าหนดการรับสมัคร   
   ๔.๑ รับใบสมัคร   ที่ห้องธุรการและก าลังพล  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช   ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒ – ๑๑ มิ.ย. ๖๒  ( ในเวลาราชการ )  
   ๔.๒ ยื่นใบสมัคร  ไดท้ี่ห้องธุรการและก าลังพล  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช   ตั้งแต่    
วันที่  ๓ – ๑๑  มิ.ย. ๖๒  ( ในเวลาราชการ )          
   ๕. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
   - ก าหนดสอบคัดเลือกที่ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช   ใน
วันศุกร์ ที่  ๑๔  มิ.ย. ๖๒   
   ๐๙.๐๐  -  ๐๙.๓๐ น. รายงานตัว 
   ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐ น. สอบภาควิชาการ 
   ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. สอบภาคปฏิบัติ 
   ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
                                                                  - ๓ - 

  ๖. วิชาที่สอบคัดเลือก  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   ๖.๑ ต าแหน่ง  พนักงานคอมพิวเตอร์  ชั้น ๔ 
     ๖.๑.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)  ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้เฉพาะต าแหน่ง                       ๓๐   คะแนน 
    ๖.๑.๒ สอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          ๓๐   คะแนน 
       ๖.๑.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน 
                       ๖.๒ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
    ๖.๒.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)  ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้เฉพาะต าแหน่ง                       ๓๐   คะแนน 
    ๖.๒.๒ สอบภาคปฏิบัติงานด้านการช่วยการพยาบาล                ๓๐   คะแนน 
    ๖.๒.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน 
   ๖.๓ ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล  
    ๖.๓.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)  ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้เฉพาะต าแหน่ง                       ๓๐   คะแนน 
    ๖.๓.๒ สอบภาคปฏิบัติงานด้านการช่วยการพยาบาล                ๓๐   คะแนน 
    ๖.๓.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน 
   ๖.๔ ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ ชั้น ๑ 
    ๖.๔.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวัน ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)  ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้เฉพาะต าแหน่ง                       ๓๐   คะแนน 



    ๖.๔.๒ สอบภาคปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์           ๓๐   คะแนน 
    ๖.๔.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน  
   ๖.๕ ต าแหน่ง พนักงานสูทกรรม 
    ๖.๕.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวัน ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)    ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการ                      ๓๐   คะแนน 
    ๖.๕.๒ สอบภาคปฏิบัติความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการ            ๓๐   คะแนน 
    ๖.๕.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน 
   ๖.๖ ต าแหน่ง ช่างถ่ายภาพ 
    ๖.๖.๑ สอบภาควิชาการ 
   ๑) ความรู้ทั่วไป(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ฉบับวัน ๒๐ พ.ค. ๖๒– ๒ มิ.ย. ๖๒)    ๒๐   คะแนน 
   ๒) ความรู้การถ่ายภาพเบื้องต้น และการตัดแต่งภาพ           ๓๐   คะแนน 
       ๖.๖.๒ สอบภาคปฏิบัติการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม ดิจิทัล 
            ๓๐   คะแนน 
       ๖.๖.๓ สอบสัมภาษณ์               ๒๐   คะแนน 

     ๗. การประกาศผล 
      ประกาศผลการสอบ วันพุธ  ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

                                  / ๘.การรายงานตัว 

                                                                  - ๔ -    

    ๘. การรายงานตัว 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวด้วยตนเอง  ในวันศุกร์ ที ่ ๒๑   มิถุนา ๒๕๖๒  พร้อมผล   
การตรวจเลือด Hiv  ( ในเวลาราชการ ) 

  ๙. ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครสอบ ได้ไม่เกิน   ๑   ต าแหน่ง 

  ๑๐. สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ท่ี ห้องธุรการและก าลังพล  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช   
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๖๔๙ - ๕๑  ต่อ ๑๐๐ ,๑๐๒ 
  ประกาศ     ณ     วันที่            พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ประกาศ     ณ     วันที่             มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖ 
                            พลตรี  

                           ( สชัฌาการ    คุณยศยิ่ง ) 
                                                                      ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ 
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๖๔๙ - ๕๑  ต่อ ๑๐๐ ,๑๐๒ 
โทรสาร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๖๕๑ ต่อ ๑๐๘ 
 
      

 

 

  พ.อ.   ร่าง             พ.ค. ๖๒ 

  จ.ส.อ.ทวีศักดิ์      ใจจู  พิมพ์/ทาน          พ.ค. ๖๒ 

  พ.อ.   ตรวจ                พ.ค. ๖๒ 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


