
 

 

 

ประกาศส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

-------------------------------------------- 
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำ

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ ำนวน 3 อัตรำ  
1. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
1.1 พยาบาล 3-5      จ านวน  2  อัตรา 
1.2 วิทยาจารย์ 3-5      จ านวน  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

3. การรับสมัครสอบ 
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 

ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมมีข้ันตอนดังนี้ 
3.1.1.  ให้ผู้สมัครสอบเปิดที่เว็บไซต์รับสมัครงำนสภำกำชำดไทย  http://jobtrc.redcross.or.th > 

สมัครงำน >ใบสมัครออนไลน์ >ต ำแหน่งที่สมัคร >ฝ่ำย >กลุ่มงำน/หน่วยงำน >ส ำนักงำน >สถำนะของผู้สมัคร 
3.2 กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
3.3 พิมพ์ใบสมัครในกระดาษ A4 พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานมาส่งก่อนวันปิดรับสมัครสอบ                    

โดยส่งมาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย                  
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (วงเล็บมุมซอง “ส่งสมัครงานสอบ”)  

1.  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ                   
ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ                                       

ตรงตำมประกำศรับสมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.  ส ำเนำระเบียบแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ                    

ตรงตำมประกำศรับสมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

/ ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ..... 
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ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตรหรือปริญญำบัตรของ 
สถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำตอนุมัตภิำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 26 ธันวำคม 2561  
ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำแนบได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ตำมหนังสือ
รับรองของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครคือวันที่ 23 มกรำคม 2562 มำแนบแทน จ ำนวน 1 ฉบับ 

6.  ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (สด.8,สด.43) 
7.  ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และเซ็นต์ชื่อก ำกับ 
 

3.4 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
3.4.1 ค่ำธรรมเนียมสอบ  

- วุฒิปริญญำตรีขึ้นไป จ ำนวน 150 บำท 
 

โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียงหนึ่งต ำแหน่งเท่ำนั้น 
 ค่าธรรมเนียมตาม จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

4. เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
4.1 แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ http://jobtrc.redcross.or.th > ค้นหำใบสมัคร”                  

และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน 
 4.2 แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่  25 มกราคม 2562 หำกพ้นก ำหนด                  
ตำมวันที่ก ำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่สมัครสอบและทำงส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล          
 
 
 

/ 5. เง่ือนไขในการรับสมัคร ..... 
 
 

 

 
ชื่อบัญชี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 
 

ช าระเงินค่าสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ  
หรือช าระงินค่าสมัครสอบ ผ่าน Mobile banking , Internet  banking ตลอด 24 ชั่วโมง 
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5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
5.1 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมประกำศรับสมัคร

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในสภำกำชำดไทย โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ                  
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติของสถำบันกำรศึกษำนั้น ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 23 มกราคม 2562  ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตร ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 

5.2 กำรสมัครสอบตำมข้ันตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฏหมำยอำญำ มำตรำ 137 
 

5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่ มี                        
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตาม
ประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ      

สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th                                                
>ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ  

 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
7.1  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์  

เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมที่ปรำกฎของผู้เข้ำสอบและกำรสัมภำษณ์  อนึ่ง อำจใช้วิธีกำร อ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม                        
ในด้ำนต่ำงๆ 
  

8. การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพ 
ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบ ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้ำไม่มีสำยรัดส้น เข้ำห้องสอบ                   

โดยเด็ดขำด 
 
 

/ 9. เกณฑ์การตัดสิน..... 
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9. เกณฑ์การตัดสิน 
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
  ผู้ที่เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในกำรสอบเพ่ือวัดควำมควำมเหมำะสม               

กับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   
 

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
1.  ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับคะแนน

รวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

2.  กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมี                 

กำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้ อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้                       

ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต ำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้    โดย

ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนด  เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร 

12. สวัสดิการที่จะได้รับ 
1. อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ (ตำมคุณวุฒิที่สมัคร) 
2. สวัสดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว 
3. เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร 
4. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
5. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย 
6. กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์ 
7. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 
ประกำศ ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2562 

                                                   ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  สภำกำชำดไทย



ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

(รายละเอียดของแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบ) 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา เพศ 
อายุ 

(นับถึงวันสมัคร) 
จ านวน 
(อัตรา) 

1 พยาบาล 3-5 ฝ่ำยกำรพยำบำล ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟ ู พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
และได้รับใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ญ อำยุไม่เกิน 30 ปี 2 

2 วิทยาจารย ์3-5 กลุ่มงำนอบรมสุขภำพอนำมัย  
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย 

ปริญญำตรีขึน้ไป 
สำขำวิชำกำรพยำบำล 
และได้รับใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ช/ญ อำยุ 22-50 ปี 1 



 


