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ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจํา 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปน
พนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจํา ตําแหนง นักรังสีการแพทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 ก.   ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
 
 
 
    
     ข.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1  คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1  มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559    
1.2  ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหารแลว 
1.3  พระภิกษุหรือสามเณรไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ      

เขารับราชการได ทั้งน้ีเปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕  
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
 
 

      2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
       ตําแหนง นักรังสีการแพทย ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

      2.1 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรังสีเทคนิค ฟสิกสการแพทย 
            และไดใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือ 
      2.2 จะสําเร็จการศึกษาทางรังสีเทคนิค ฟสิกสการแพทย ในป พ.ศ. 2564 

  โดยใชใบรับรองที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด 
  และใหยกเวนหลักฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค         

      ค.  การรับสมัคร 
      1. สมัครดวยตัวเอง 
 ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกติดตอขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการ

สมัครดวยตนเอง ต้ังแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้น 7                
อาคารกิตติวัฒนา ระยะท่ี 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง                       
จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือ ดาวนโหลด แบบฟอรมใบสมัครได 
http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกขาวประชาสัมพันธ  ข าวรับสมัครงาน และเลือกหัวขอ ดาวนโหลดใบสมัครงาน       
สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. 0-2926-9368-69  

/1.1 เอกสารท่ีตองย่ืน... 

นักรังสีการแพทย    อัตราคาจาง 21,250 บาท       
- ปฏิบัติงานดานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   จํานวน  2 อัตรา 
- ปฏิบัติงานดานรังสีวินิจฉัยและรวมรักษา    จํานวน  3 อัตรา 
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          1.1 เอกสารท่ีตองย่ืนพรอมกับใบสมัครสอบ ดังน้ี 

(1.) หลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร /หนังสือรับรองคุณวุฒิ)   
        ฉบับจริงพรอมสําเนา อยางละ 1 ฉบับ 
(2.) รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(3.) ใบประกอบวิชาชีพ ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(4.) สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
(5.) หลักฐานไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร  

   (เฉพาะเพศชาย) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
(6.) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว  
     ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป  
(7.) สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา (เฉพาะเพศหญิง) 
(8.) หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว-สกุล (ถามี) 
(9.) คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท  

    (ท้ังน้ีไมคืนคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี) 
 

          2. สมัครทาง Internet ผานเว็บไซตสมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ              
  ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถสมัครผานเว็บไซตของโรงพยาบาลธรรมศาสตร                    

เฉลิมพระเกียรติ ได ต้ังแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564ตลอด 24 ช่ัวโมง จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 โดยเขาไปที ่http://www.hospital.tu.ac.th/ และดําเนินการดังน้ี 

  2.1 เลือกหัวขอขาวประชาสัมพันธ 
  2.2 เลือกหัวขอรับสมัครงาน 

    2.3 กดสมัครสมาชิก  
    2.4 เขาสูระบบตามดวยรหัสท่ีไดต้ังไวตามขอ 2.3 
    2.5 กรอกขอมูลรายละเอียดท้ังหมดในใบสมัครงานใหครบถวน  
    2.6  แนบไฟลเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบและรูปถายใหครบถวนและชัดเจน ดังน้ี 

(1.) หลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร /หนังสือรับรองคุณวุฒิ) จํานวน 1 ฉบับ 
(2.) รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 

  (3.) ใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ 
(4.) สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
(5) หลักฐานไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร  
      จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
(6.) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว  
      ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป  
(7.) สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา (เฉพาะเพศหญิง) 
(8.) หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว-สกุล (ถามี) 

 

          2.7  กดสมัครงานตามตําแหนงท่ีตนมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ข. โดยไปท่ีหัวขอ 
เปดรับสมัครงาน แลวคลิกที่รูป         ซ่ึงอยูหนาหัวขอประกาศรับสมัครงานในแตละประกาศ  หลังจากคลิกแลวจะปรากฏ
ตําแหนงงานตางๆ ท่ีเปดรับสมัครอยู จากน้ันกดเขาไปในตําแหนงท่ีตองการ หลังจากน้ันจะปรากฏหนารายละเอียด
ตําแหน งงาน หากตองการสมัครงานตําแหนงดังกล าวใหคลิกตรง หัวขอ สมัครงานน้ี ท่ีด านล างของรายละเอียด                      
ตําแหนงงานน้ัน  ๆ

/2.8 ผูสมัครสอบ... 
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            2.8 ผูสมัครสอบหลังกดสมัครงานแลว จะตองรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
สถานะการสมัครของตนหลังการสมัคร เม่ือข้ึนสถานะวา “ผาน” จะตองดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 
100 บาท โดยชําระคาธรรมเนียมดังกลาวตาม รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการสอบในขอ 3.   
           3.  การชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบกรณีสมัครผานทาง Internet  
          3.1 ผูสมัครสอบจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ หลังจากท่ีเจาหนาท่ีได
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและข้ึนสถานะวา “ผาน” ทั้งน้ีผูสมัคร จะตองรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
สถานะการสมัครของตนหลังการสมัครเอง และใหดําเนินการชําระคาสมัครสอบไดต้ังแตวันท่ีขึ้นสถานะใหวา “ผาน” 
จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันสุดทายท่ีปดรับสมัคร  

    3.2 ชองทางการชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ สามารถชําระไดตามชองทางน้ี  
3.2.1 ชําระคาธรรมเนียมผานแอปพลิเคช่ันของธนาคารดวยการสแกน QR CODE  

ดานลางน้ี  ช่ือบัญชี รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  
 

                                                          
 
 
 
 
 

 

      3.2.2  โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร-รังสิต 
         ช่ือบัญชี “รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย 
      เลขท่ีบัญชี 050-2-00004-5    ระบุ “ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ” 
 

3.3 เม่ือชําระแลวโปรดแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม โดยการอัพโหลดหลักฐานการ 
ชําระเงินไดท่ีคอลัมภดานซายมือของเว็บไซตของการสมัครงานออนไลน หัวขอ อัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน หรือลิงค 
https://docs.google.com/forms/d/1Qqa8mwEG-OglRUbV6YtTRGjbFX1NNzLT4bwZ_d9W3oY/edit  หรือแสกน        
QR CODE ดานลางน้ี ภายในเวลา 24.00 น. ของวันท่ีปดสมัคร 

 
 
 
    
 
 
 

                       พรอมทั้งกรอกรายละเอียดใหชัดเจน ตามหัวขอดังน้ี 
      - ชื่อ-นามสกุล 

- ตําแหนงงานที่สมัครสอบ  
- ประจําหนวยงาน 
- จํานวนเงินที่ชําระคาสมัคร 
- วันท่ีชําระคาสมัคร 
- เวลาท่ีชําระคาสมัคร 
- อัฟโหลดไฟลหลักฐานการชําระคาสมัคร ขนาดไฟลไมเกิน 1 GB 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : กรณีสําหรับผูสมัครผานทาง Internet หากไมปฏิบัติตามขอ 2 และ ขอ 3 ในขอ ค. 

ตามท่ีกลาวมาขางตนใหครบถวนสมบูรณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจะถือวาไมไดสมัครสอบและไมมีสิทธิ
เขารับการสอบคัดเลือกในครั้งน้ี 

  ง.   หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
        ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานของ
ผูสมัคร ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวปญญา และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ และหรือ
ทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนง (โดยวิธีทดสอบทางขอเขียน ปฏิบัติ หรือ
สอบสัมภาษณ ท้ังน้ีแลวแตกรณี) 
 
 

  จ.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
     โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู มี สิทธิ เข ารับการคัดเลือก                   
ในวันท่ี 6 กันยายน 2564 ณ บอรดติดประกาศ งานบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนาระยะท่ี 2 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ท่ี http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกหัวขอ ขาว
ประชาสัมพันธ ขาวรับสมัครงาน เลือกหัวขอ ประกาศ และเลือกหัวขอ รายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
 
 

ฉ. การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
                           โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  จะขึ้นบัญชีผูคัดเลือกได เปนเวลา ๑ ป ต้ังแตวันท่ีข้ึนบัญชี 
(วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพนกําหนดน้ีใหยกเลิกบัญชี ท้ังน้ีหากบัญชียังไมไดยกเลิกดวยเหตุผลดังกลาว แตถา
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมีการคัดเลือกใหมในตําแหนงเดียวกันและไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว 
บัญชีผูคัดเลือกไดเปนอันยกเลิก 
 

 ประกาศ ณ วันที ่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
      

ลงช่ือ                      อภิชาติ  คณิตทรัพย 
      (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอภิชาติ  คณิตทรัพย) 
           รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราง/พิมพ   มลัยวรรณ 
ตรวจ/ทาน    ณัฐปาณี 


