
       

                      

                                ติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ี ่ 

    กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ช ัน้ 2 ตึกอาํนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวนัและเวลาราชการ เบอรโ์ทรศพัท ์02 
3381065-6 ตอ่ 227 

     เวบ็ไซค ์ www.bangbohos.go.th 
 

 
ตาํแหน่งว่างในโรงพยาบาลบางบ่อ 

 พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้(งานการพยาบาลผูป่้วยนอก) 

    จาํนวน 1 อตัรา * ไมจ่าํกดัเพศ  วุฒ ิม.3- ม.6 *คา่จา้ง 360/วนั 

พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้(งานรงัสวิีทยา) 

    จาํนวน 1 อตัรา * ไมจ่าํกดัเพศ  วุฒ ิม.3- ม.6 *คา่จา้ง 360/วนั 

พนกังานประจาํหอ้งยา(งานบรกิารเภสชักรรม) 

    จาํนวน 1 อตัรา * ไมจ่าํกดัเพศ  วุฒ ิม.3- ม.6 *คา่จา้ง 360/วนั 

เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี(กลุ่มงานบรหิารท ัว่ไป) 

    จาํนวน 2 อตัรา * เพศหญงิ  วุฒ ิปวส. *คา่จา้ง 410/วนั 

 

 

 

 

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  

     กลุมงานบริหารทั่วไป ช้ัน 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 



ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

ตาํแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสามญัหญงิ) จาํนวน 1 อตัรา 

คุณสมบติั 
    -ไมจ่าํกดัเพศ 

    -อายุไมต่ํา่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 
    -คา่ตอบแทน 390.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน ลกัษณะงาน 
ปฏิบตัิงานทางดา้นการพยาบาล ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลือคนไขห้รือช่วยเหลือแพทยแ์ละพยาบาลในการ

ใหบ้ริการแก่ผูป่้วย ดูแล บํารุงรกัษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใชใ้นการบริการหลงัเสร็จสิ้นการใชง้านใหเ้ป็นไปตามหลกั

มาตรฐานทีก่าํหนด  

สามารถปฏิบตังิานเป็นเวรผลดัได ้เวรเขา้ เวรบา่ย หรอืเวรดกึ 
        

 

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่  
     กลุมงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 



ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

ตาํแหน่ง พนกังานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร)์   จาํนวน 4 อตัรา 

คุณสมบติั 
    -เพศหญงิ 

    -อายุไม่ตํา่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 
    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เม่ือบรรจเุป็นลกูจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน ลกัษณะงาน 
                 ปฏิบตัิงานในฐานะพนกังานประกอบอาหาร  มีลกัษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัเตรียม  การจดัซื้อ  และปรุงอาหาร

ตามรายการใหก้บัผูป่้วยพิเศษ  สามญั  อาหารเฉพาะโรค  หรือผูป่้วยที่ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง  หรืออาหารจดัเล้ียง  สาํหรบัการ

ประชุม อบรม สมัมนา  รวมทัง้ดูแลทาํความสะอาดสถานที่ใหบ้ริการ  เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน  ภายใตก้ารกาํกบั  ตรวจสอบ  ของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
      

 

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  
     กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 



ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

ตาํแหน่ง พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้(กลุ่มงานรงัสวิีทยา  งานรงัสวิีทยา)  จาํนวน 1 อตัรา  

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 
    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เม่ือบรรจเุป็นลกูจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน ลกัษณะงานท่ีปฏบิติั 
  ปฏิบติังานใหบ้ริการทางรงัสีการแพทย ์ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกบังานรงัสีวนิิจฉยั เตรียมอุปกรณ ์เครื่องมือ ดา้น

รงัสี และเคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ใชต้รวจวินิจฉยัโรค ช่วยเหลือรงัสีแพทย ์นกัรงัสีเทคนิค ในการจดัเตรียมผูป่้วยเขา้รบับริการและ

ตรวจสอบบาํรุงรกัษาทาํความสะอาด อุปกรณ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองถา่ยรงัสตีา่งๆ ภายในหอ้งรงัสใีหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยัและใช ้

งานได ้และปฏิบตัิหนา้ที่อืน่ที่เก่ียวขอ้ง 
      

           

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  
     กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

คุณสมบติั 
    -ไม่จาํกดัเพศ 

    -อายุไม่ตํา่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 



ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

ตาํแหน่ง พนกังานประจาํหอ้งยา(กลุ่มงานเภสชักรรม งานบรกิารเภสชักรรม)   จาํนวน 1 อตัรา 

คุณสมบติั 
    -ไมจ่าํกดัเพศ 

    -อายุไมต่ํา่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 
    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 
ลกัษณะงาน 
 ปฏิบตังิานดา้นการจา่ยยาและแบง่บรรจยุา ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัเตรยีมและทาํความสะอาด

อุปกรณ ์เครือ่งมือ เครือ่งใช ้ในการแบง่บรรจยุา จดัยาตามใบสัง่ยาหรอืใบเบิกจากหน่วยงานตา่งๆในสงักดั ดูแลความสะอาดเป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ยของสถานทีห่อ้งจา่ยยาและคลงัยาเพ่ือป้องกนัอุบตักิารณท์ีจ่ะเกิดขึ้น และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
      

 

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  
     กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 



ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 

 

ตาํแหน่ง พนกังานบรกิาร (กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป)   จาํนวน 1 อตัรา 

คุณสมบติั 
    -เพศหญิง 

    -อายุไม่ตํา่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 
    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 
                 ปฏิบตัหินา้ทีดู่แลรกัษาความสะอาดพ้ืนทีอ่าคารสถานทีโ่รงพยาบาล  ทาํความสะอาดพ้ืนและหอ้งนํา้ กระจก โตะ๊เกา้อี้

ในพ้ืนพ้ืนทีร่บัผิดขอบตามจดุพ้ืนทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ดูแลวสัดุอุปกรณเ์ครือ่งมือเครือ่งใชใ้นการทาํความสะอาด 

      

 

                          ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  
     กลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลบางบอ ในวันและเวลาราชการ เบอรโทรศัพท 02 3381065-6 ตอ 227 

      เว็บไซค  www.bangbohos.go.th 
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