
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศกรมสุขภาพจิต 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมสุขภำพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภททั่วไป 
ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรสรรหำและ  เลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่   
11 กันยำยน 2552 เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำน และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยำยน 2555 เรื่อง ค่ำตอบแทนของ
พนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 เกี่ยวกับกำรก ำหนดคุณสมบัติส ำหรับผู้ที่จะได้รับ            
กำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร และค ำสั่งกรมสุขภำพจิต ที่ 804/2556 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2556                   
เรื่อง มอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสุขภำพจิต ในกำรสรรหำ เลือกสรรและลงนำม                 
ในสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/สถำบัน/โรงพยำบำล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภำพจิต                   
เป็นผู้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรและลงนำมในสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
  หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
  ที่ตั้ง  ๖๑ สุขุมวิท ซอย ๑๙ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
    สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
  จ านวน    ๑  ต าแหน่ง 
  ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนฟ้ืนฟูด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ กำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรฟ้ืนฟูทำงกำรศึกษำแก่ผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำร สติปัญญำ พฤติกรรม และกำรเรียนรู้ กำรนิเทศงำน
และฝึกอบรมวิชำกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ ำนกำรศึกษำพิเศษ ในหน่วยงำนจิตเวช      
และหน่วยงำนอ่ืน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 
 

   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำนในฐำนะปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำพิเศษ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

   ๑) ด้านการปฏิบัติการ 

   (๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำร 
สติปัญญำ พฤติกรรม และกำรเรียนรู้ เพ่ือวำงแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

   (๒) ฟ้ืนฟูทำงกำรศึกษำแก่ผูบ้กพร่องทำงพัฒนำกำร สติปัญญำ พฤติกรรม และกำรเรียนรู้ 
ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล เพ่ือให้ผู้บกพร่องฯ พัฒนำเต็มศักยภำพ 

   (๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำน                 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 

           (๔) จัดท ำบทควำม เอกสำรทำงวิชำกำรเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำใจ
งำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 

   ๒) ด้านการวางแผน 

   วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน                      
หรือโครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

   ๓) ด้านการประสานงาน 

   (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้
เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ 
   (๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน               
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   ๔) ด้านการบริการ 

   ให้ค ำแนะน ำกำรฟ้ืนฟูทำงกำรศึกษำเบื้องต้นด้ำนกำรศึกษำพิเศษแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เข้ำใจและน ำไปปฏิบัติได ้

  สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547               
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำงถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง
ตำมผลงำน 
 

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 1)  มีสัญชำติไทย 
 2)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 



 
 

 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ไร้ควำมสำมำรถ       

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
   5)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่        

ในพรรคกำรเมือง  
 6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่ เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุ โทษ 
หรือเป็นผู้พ้นโทษมำแล้วเกินห้ำปี 

 7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 8)  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง  ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งหรือทำงใดทำงหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยำ ศึกษำศำสตร์ 
เวชศำสตร์กำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย 

3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน -  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
สำมำรถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอ านวยการ ชั้น ๒ อาคาร             
ผู้ป่วยนอกและอ านวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในวันและเวลำรำชกำร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ตาม QR Code แนบท้ายประกาศ โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนแล้วด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรดังต่อไปนี้ 

๑) ใบสมัคร 
 ๒) เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร (ตำมข้อ ๓.๒) 
 ๓) หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (ตำมข้อ ๓.๔) 

 ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ ๖๑   
ซอยเทศบาล ๑๙ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร”                 
โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่              
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา  

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

      1)  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว  
โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน 3 รูป 

   2)  ส าเนาปริญญาบัตร (หรือใบประกาศนียบัตร) และระเบียนผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู ้มีว ุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที ่สมัคร  หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ               
อย่างใดอย่างหนึ่ง และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย 



 
 

กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ในกรณีที่ ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึ กษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้           
ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ  
วุฒิกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

     3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ  1  ฉบับ 
      4)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
        5)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙ 
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ 
ก ากับไว้ด้วย 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ ำ  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

3.4 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

  ผู้สมคัรสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อัตราละ ๑๐๐ บาท     
กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ช าระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 

สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๒๑๕-๑-๓๐๑๔๕-๑ ชื่อบัญชี ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดยแนบ
หลักฐานการช าระเงินมาพร้อมกับเอกสารการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

  กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบฯ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕     
ทาง www.ycap.go.th หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน) 

http://www.ycap.go.th/


 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ           
และด้วยวิธีกำรประเมิน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1 
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางต าแหน่ง 
- ทดสอบทางจิตวิทยา 

 
๑๐๐ 

 

 
สอบข้อเขียน 

ประเมินแบบทดสอบ 

การประเมินครั้งที่ 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก 
  ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ท างาน , 
  ทัศนคติ , ความส าเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

กรมสุขภำพจิต จะด ำเนินกำรประเมินครั้งที่ 1 และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่ำว 
จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินในครั้งท่ี 2 โดยกำรสอบสัมภำษณ์ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

    6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้ทดสอบทางจิตวิทยา 

   6.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑             
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 6.3 การจัดจ้าง จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยน าคะแนนจากการประเมินฯ  
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาจากล าดับในการรับสมัครฯ เป็นส าคัญเพ่ือ
ก าหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าได้ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ              
ที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ โรงพยาบาล 
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และทาง www.ycap.go.th หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน) 

โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 2 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 



ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ จะต้องยินยอมให้
ตรวจสอบประวัติฯ จากทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน โดยมีค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด    

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมสุขภำพจิตก ำหนด

ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๕    

 

(นายทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์ 

แบบฟอร์มใบสมัคร 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต


