
 

ประกาศรับสมัครงานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ตำแหน่งงาน เลขานุการสำนักงาน 

 

1 ลักษณะงาน  
 1.1 งานเลขานุการ 

  จัดเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร จดบันทึกการประชุม เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องและ
การนำเสนอ สำหรับการประชุม 
 ประสานงานแทนคณะกรรมการบริหาร 
 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก ในเว็บไซต ์

 1.2 งานสารบรรณ 
 รับเอกสาร การส่งเร่ืองให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ และการติดตามเรื่อง 

จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่  
 ร่าง-พิมพ์ จดหมายโต้ตอบของหน่วยงาน และงานที่ได้รบัมอบหมาย 
 ติดต่อประสานงานและให้ความสะดวกแก่สมาชิกราชวทิยาลัย 
 เก็บข้อมูลสมาชิก และรักษาความลับข้อมูลสว่นบุคคล  

 1.3 งานวิชาการ 
 ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมวชิาการของราชวิทยาลัย 

จัดเตรียมเอกสารงานสัญญา และประชาสัมพนัธ์ สำหรับงานประชุมวิชาการ 
ประสานงานและอำนวยความสะดวกในวันจัดประชุมวิชาการทัง้ในและนอกสถานที ่

1.4 งานอ่ืน ๆ 
 งานการเบิกจา่ยของหน่วยงาน 
 ดแูลบริหารจัดการในสำนักงาน 

2 สถานที่ และเวลาทำงาน 
 สำนักงานราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทย์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดตามที่ราชการกำหนด 
3 เงินเดือน และสวัสดิการ 

• เงินเดือน :  20,000-25,000 บาท ปรับเงนิเดือนขึ้นตามผลการปฏิบัติงานทุกปี  

• ค่าครองชีพ : 4,000 บาท เมื่อผ่านการทดลองงาน 

• อ่ืน ๆ อาทิ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าโบนัสประจำป ี

• เงินสะสม :  5% เมื่อผ่านการทดลองงาน 

• สวัสดิการ : ประกนัสังคม 
 หมายเหตุ : สวัสดิการต่าง ๆ จะได้รับเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว 3 เดือน 



 
 
4 คุณสมบัติผู้สมัคร  

4.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี 
4.2 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์หรืออ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 
 

 4.3 ทักษะภาษา อังกฤษ / ไทย เขียน และ อ่าน ในระดับด ี
 4.4 ทักษะคอมพิวเตอร์ Internet, Microsoft office, หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานดา้นเลขานุการ ใน
ระดับด ี
 4.5 ทักษะการพิมพ์ ระดับปานกลางถึงด ี
5 ระยะเวลารับสมัคร 
 บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566  
 

6 การคัดเลือก และ การแจ้งผลการคัดเลือก 
 6.1 คัดเลือกโดยแบบทดสอบทกัษะการทำงาน และสอบสัมภาษณ์ (สถานที่: ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์ ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2566) 
 6.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 
7 หลักฐานการสมัคร/วิธีการสมัคร: 

• สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบา้น 

• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 

• หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน หรือฝึกอบรมพิเศษ (ถ้ามี) 

• ดาวนโ์หลดใบสมัครได้ที่  www.rcat.org 

• โปรดส่งใบสมัคร, Resume และหลักฐานการสมัครงานมาที่ คณุพรพิมล เพชรสุภา เจา้หน้าทีร่าช
วิทยาลัยฯ anesththai.rcat@gmail.com เบอร์โทร 0-2716-7220 หรือ 085-2610066 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rcat.org/
mailto:anesththai.rcat@gmail.com


ใบสมัครงาน 
ราชวทิยาลยัวสัิญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนยวิ์จยั ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310        
                                           

ต าแหน่งที่สมัคร …………………………..…………      เงินเดือนที่ต้องการ ……………………………. บาท 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล...................................................  อาย.ุ...............ปี 
ท่ีอยูปั่จจบุนั .................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................... โทรศพัท์ ............................................................. 
ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... โทรศพัท ์................................................................
เกิดวนัท่ี ................................................................ สัญชาติ .......................................... ศาสนา ................................................... 
น ้าหนกั ...................................................................... กก.  ส่วนสูง ..........................................................................................ซม. 
บตัรประชาชนเลขท่ี ......................................................................................... ออกให้ ณ ............................................................. 
สถานภาพการสมรส           โสด             สมรส             หยา่            หมา้ย           อื่นๆ.................................................................... 
ช่ือสามี / ช่ือภรรยา ......................................................................................... อาชีพ...................................................................... 
สถานท่ีท างาน ................................................................................................ โทรศพัท ์................................................................ 
จ านวนบุตร ..................................................................................... อาย ุ........................................................................................ 
ช่ือบิดา .......................................................................................................... อาชีพ .................................................................... 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. โทรศพัท ์..................................................................  

ช่ือมารดา ...................................................................................................... อาชีพ ....................................................................... 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. โทรศพัท ์..................................................................  

ประวัติการศึกษา 
 สถานที่ศึกษา วุฒ ิ เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ 

ประถม      

มธัยมตน้      

มธัยมปลาย      

อาชีวศึกษา      

มหาวิทยาลยั      

อื่นๆ (ระบุ)      

ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูท่ี่ใด โปรดระบุ     สาขาวิชา 
ประวัติการท างาน 

ระยะเวลา บริษัท / องค์กร ต าแหน่ง เงินเดือน สาเหตุท่ีออก 
     

     

     

สถานภาพการท างานในปัจจุบนั ก าลงัว่างงาน ก าลงัท างาน 
สาเหตุท่ีมาสมคัรงานท่ีน่ี 

รูปถ่าย 1 น้ิว 



 
ความสามารถพเิศษ 

พมิพ์ดีดภาษาไทย ____________________ ค า/นาที                             พมิพ์ดีดภาษาอังกฤษ _________________ ค า/นาที                             

คอมพวิเตอร์ : โปรแกรม ___________________________________________________________________ 

ขับขี่รถยนต์               ได้             ไม่ได้ รถส่วนตัว              ใช่             ไม่ใช่ 

สามารถท างานต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายๆวันได้หรือไม่          ได้                 ไม่ได้ เพราะ____________________ 

ภาษาอังกฤษ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

    
 

บุคคลรับรอง 3 ท่าน 

ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 

1.     

2.     

3.     

 

กรณีฉุกเฉินติดต่อท่ี ................................................................................. ความสัมพนัธ์ ............................................................. 

ท่ีอยู ่....................................................................................................... โทรศพัท ์........................................................................  

 

ขา้พเจา้ขอให้ค  ารับรองว่า ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนให้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้ง และตรงต่อความเป็นจริงทุกประการ 
หากปรากฏว่ามีขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง  ขา้พเจา้ยินดีให้ราชวิทยาลยัฯ เลิกจา้งไดท้นัที โดยท่ีขา้พเจา้
จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากราชวิทยาลยัฯ ทั้งส้ิน 

 
 

ลงช่ือผูส้มคัร ............................................................ 
(............................................................) 

วนัท่ียื่นใบสมคัร ..................................................... 
 

 


