ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จำนวน 26 อัตรำ
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
1.1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
จำนวน 1 อัตรำ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนอำสำกำชำด
1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
จำนวน 1 อัตรำ
งำนธุรกำร สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
จำนวน 1 อัตรำ
ฝ่ำยหำรำยได้และกิจกรรม สำนักงำนจัดหำรำยได้
1.4 นายแพทย์ 4-6
จำนวน 1 อัตรำ
กลุ่มงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1.5 พยาบาล 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.6 เภสัชกร 3-6
จำนวน 1 อัตรำ
งำนคลังยำและเวชภัณฑ์ ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.7 เภสัชกร 3-6
จำนวน 1 อัตรำ
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.8 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.9 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
สถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
สถำนเสำวภำ

-21.12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (1)
ฝ่ำยหำรำยได้และกิจกรรม สำนักงำนจัดหำรำยได้
1.13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (2)
ฝ่ำยหำรำยได้และกิจกรรม สำนักงำนจัดหำรำยได้
1.14 เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนบริหำร
1.15 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม ฝ่ำยประสนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.17 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
งำนตรวจสอบใบสำคัญ
ฝ่ำยตรวจสอบระบบงำนควบคุมภำยใน สำนักงำนกำรคลัง
1.18 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.19 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.20 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ สำนักงำนจัดหำรำยได้
1.21 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5
กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์ สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร
สำนักงำนบริหำร
1.22 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
ฝ่ำยแผนแม่บทและมำตรฐำนงำนกำยภำพ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
ฝ่ำยทรัพยำกรอำคำรและสถำนที่
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.24 วิทยาจารย์ 3-5
ฝ่ำยวิชำกำร สำนักงำนยุวกำชำด

จำนวน 1 อัตรำ
จำนวน 1 อัตรำ
จำนวน 1 อัตรำ

จำนวน 1 อัตรำ
จำนวน 1 อัตรำ

จำนวน 1 อัตรำ

จำนวน 1 อัตรำ

จำนวน 1 อัตรำ

จำนวน 1 อัตรำ
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-31.25 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์ สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร
สำนักงำนบริหำร
1.26 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จำนวน 1 อัตรำ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
2. การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลา
ราชการ
2. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำมขั้นตอน ดังนี้
2.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์”
2.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตาแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/
กลุ่มงาน/หน่วยงานและสานักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มี เครื่องหมาย *
2.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 150 บาท
และวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 100 บาท 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
3. เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
3.1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ http://jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่
“ค้นหาใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
3.2) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 หำกพ้นกำหนดตำม
วันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
2) ผู้สมัครต้องรับรองสำเนำถูกต้องเอกสำรทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำน

-44) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบ
นามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตาแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบจำกผู้สมัครสอบที่ได้รับชำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรชำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวั น ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ ปิ ด ประกำศชั้ น ล่ ำ ง อำคำรเฉลิ ม บู ร ณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำร
สอบข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งงำนที่สมัคร
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
4. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบ
สัมภำษณ์ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบแข่งขัน
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2. สำเนำประกำศนียบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล) ในหลักฐำนกำรสมัคร
ไม่ตรงกัน) สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สำเนำใบขับขี่ เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสำรกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

-5-

กรณีของตาแหน่งที่ประกาศว่ามีการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเพียงอย่างเดียว
ให้นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว
พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้ครบถ้วน
ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “ส่งใบสมัครงาน” ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
7. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งสอบวิ ช าความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ข้ อ เขี ย น ภาค ก.) ต้ อ งได้ ค ะแนน
ไม่น้ อยกว่ำร้ อยละ 60 และความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน ภาค ข.) ต้องได้คะแนนไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนกำรสอบ
(สัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
- ผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งสอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สั ม ภาษณ์ ) เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติ กำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่นำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน
ดังกล่ำว
8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรั พยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้ส อบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับ
คะแนนรวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมี
กำรสอบแข่ ง ขั น อย่ ำ งเดี ย วกั น นี้ อี ก และได้ ป ระกำศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ หม่ แ ล้ ว บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร

ประกำศ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบ)
ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
* 1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7
2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

*4

นายแพทย์ 4-6

*5

พยาบาล 3-5

*6

เภสัชกร 3-6

*7

เภสัชกร 3-6

*8

นักเทคนิคการแพทย์ 3-5

*9

นักเทคนิคการแพทย์ 3-5

หน่วยงาน
ฝ่ำยตรวจสอบ 4
สำนักงำนตรวจสอบ
งำนธุรกำร
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
ฝ่ำยหำรำยได้และกิจกรรม
สำนักงำนจัดหำรำยได้
กลุ่มงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ศุนย์วิจัยโรคเอดส์
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
งำนคลังยำและเวชภัณฑ์
ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำร
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท ทำงสังคมศำสตร์
ทุกสำขำ หรือสำขำพณิชยศำสตร์ สำขำบัญชี
- ปริญญำตรี หรือปริญญำโท
ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
- ปริญญำตรีหรือปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
บริหำรกำรตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำด
- แพทยศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
- พยำบำลศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
- ปริญญำตรีขึ้นไป
ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
และมีใบประกอบวิชำชีพเภสัชศำสตร์
- ปริญญำตรีขึ้นไป ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
มีใบประกอบวิชำชีพเภสัชศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำเทคนิคกำรแพทย์
มีใบประกอบวิชำชีพ
- ปริญญำตรี สำขำเทคนิคกำรแพทย์
มีใบประกอบวิชำชีพ

เพศ

อายุ

จานวน
(นับถึงวันสมัคร) (อัตรา)

ช/ญ

35 ปีขึ้นไป

1

ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ

30 ปีขึ้นไป

1

ช/ญ ไม่เกิน 40 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

-7ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
11
12
13
14
15
16
17
18

หน่วยงาน

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (1)
สถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )
สถำนเสำวภำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (2)
ฝ่ำยหำรำยได้และกิจกรรม
สำนักงำนจัดหำรำยได้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักงำนบริหำร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
งำนตรวจสอบใบสำคัญ
ฝ่ำยตรวจสอบระบบงำนควบคุมภำยใน
สำนักงำนกำรคลัง
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ

จานวน
(นับถึงวันสมัคร) (อัตรา)

- ปริญญำตรี ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

25 ปี ขึ้นไป

1

ช/ญ ไม่เกิน 40 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

- ปริญญำตรี ทำงบัญชี พำณิชยศำสตร์
บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ นิตศิ ำสตร์

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

- ปริญญำตรี ด้ำนบัญชี พำณิชศำสตร์
บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ นิตศิ ำสตร์

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

- ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ รัฐศำสตร์ อักษรศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
- ปริญญำตรี หรือ ป.โท สำขำกำรตลำด สำขำ
สื่อสำรกำรตลำด หรือสำขำที่เกีย่ วข้อง
- ปริญญำตรี หรือ ป.โท ทำงสังคมศำสตร์
รัฐศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์
- ปริญญำตรี ทำงกำรเงินและบัญชี
- ปริญญำตรี ทำงบัญชี พำณิชยศำสตร์
เศรษฐศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี (บัญชบัณฑิต)

-8ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
19 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษ 3-5

20

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5

21

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

22

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

23

วิทยาจารย์ 3-5

24

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

26

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

* หมายเหตุ

หน่วยงาน
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
สำนักงำนจัดหำรำยได้
กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์
สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กำร
สำนักงำนบริหำร
ฝ่ำยแผนแม่บทแลมำตรฐำนงำนกำยภำพ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
ฝ่ำยแผนแม่บทแลมำตรฐำนงำนกำยภำพ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
ฝ่ำยวิชำกำร
สำนักงำนยุวกำชำด
กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์
สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร
สำนักงำนบริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

เพศ

อายุ
(นับถึงนมัคร)

- ปริญญำตรี ทำงนิเทศศำสตร์ สำขำวิทยุ
โทรทัศน์ ภำพยนต์ ภำพนิ่ง มัลติมีเดีย ออกแบบ
ช/ญ 25 ปีขึ้นไป
นิเทศศิลป์ สื่อสำรดิจิตอล กำรออกแบบสื่อสำร
นฤมิตศิลป์ หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญำตรี ทำงนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญำตรี ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ สำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ปริญญำตรี ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ สำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ปริญญำตรี/โท ทุกสำขำ
- ปริญญำตรีขึ้นไป สำขำนิเทศศำสตร์
(กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชน, วำรสำร
ศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอก
กำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรมวลชน)

จานวน
1

1

ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ ไม่เกิน 30 ปี

1

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- ปริญญำตรี ทำงสังคมศำสตร์
ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี
1
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
- ลาดับที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านบนขวามือ
“ส่งใบสมัครงาน” ก่อนวันปิดรับสมัคร

-9- ลาดับที่อื่นๆ นาเอกสารมายื่นในวันสอบแข่งขัน

