
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

1 โรงพยาบาล
ยะรัง

1        10,530 - 1 พ.ค.55 - 21 
พ.ค. 55

ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ปฏบิติังานบ าบดัรักษาผู้ปว่ยด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการทางกายภาพบ าบดั
 รักษาผู้ปว่ยโรคเกีย่วกับกล้ามเนื้อ 
กระดูก ข้อ ประสาท และความพิการ
ต่างๆที่เกิดจากอุบติัเหตุ

นายมูฮัมหมัดซบุรี อายา
ยาซ โทร 073-439205 

E-mail : 
VEENEE2810@hotmail.co

m

106 หมู่ 2 ต.ปตูิมุดี 
อ.ยะถัง จ.ปตัตานี 

94160

2 โรงพยาบาล
คีรีรัฐนิคม

1        10,530 ที่พักอาศัย ,พ.ต.ส. ตาม
สายงานที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 และสวัสดิการอ่ืนๆ

- สมัครด้วย
ตนเอง

จัดรูปแบบการจัดการคุณภาพการ
บริการงานกายภาพบ าบดั ทั้งบน
โรงพยาบาลและในชุมชน

นางพรทพิย์ รักณรงค์ โทร
 077-391117 ต่อ 124 

E-mail : 
jass.p@hotmail.com

41 หมู่ 7 ต.ย่านยาว 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84180

3 โรงพยาบาล
นาโพธิ์

1        11,060 ที่พักอาศัย,ประกันสงัคม,
สมัครสมาชิก ฌกส. และ
สวัสดิการอ่ืนๆตามระเบยีบ

12 มี.ค.55-19 
เม.ย.55

สมัครด้วย
ตนเอง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทยีบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ทางกายภาพบ าบดัและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบ าบดั หรือ กพ. ก าหนดว่าใช้
เปน็คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้

นางสนุันทา มอดศรี โทร 
083-3409246 E-mail : 

SU_SU2520@hotmail.com

103 หมู่ 8 ต.ศรีสว่าง
 อ.นาโพธิ ์จ.บรีุรัมย์

4 โรงพยาบาล
เจาะไอร้อง

1        12,000 ที่พักอาศัย และรถรับ-สง่ 
บคุลากร จากตัว อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

พ.ค.-มิ.ย.55 ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ท างานเชิงรุก/ออกท ากายภาพบ าบดั
ผู้ปว่ยในชุมชน ให้ค าปรึกษาในกรณี
ถูกขอค าปรึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

พญ.บญุรัตน์ ประพันธ์วงศ์
 โทร 081-8988994 E-mail
 : poo-045@hotmail.com

348 หมู่ 1 ต.จวบ อ.
เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส 96130

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

5 โรงพยาบาล
เฉลิมพระ
เกียรติ

สมเด็จย่า 
100 ป ีเมือง

ยาง

1        10,530 ตามระเบยีบกระทรวง
สาธารณสขุ

14 มี.ค.55-14 
มิ.ย.55

สอบข้อเขียน
และสอบ
สมัภาษณ์

ปฏบิติังานบ าบดัรักษาผู้ปว่ยด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการทางกายภาพบ าบดั
 รักษาผู้ปว่ยโรคเกีย่วกับกล้ามเนื้อ 
กระดูก ข้อ ประสาท และความพิการ
ต่างๆที่เกิดจากอุบติัเหตุ และต้อง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทยีบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กายภาพบ าบดั และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

นายสขุสนัติ สายแวว โทร
 044-229060 ต่อ 101

222 หมู่ 1 ต.เมืองยาง
 อ.เมืองยาง จ.

นครราชสมีา 30270



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

6 โรงพยาบาล
ละอุ่น

1        10,530 ค่าตอบแทน 1,200 บาท/
เดือน, พตส. 1,000 บาท/
เดือน, ที่พักอาศัย และค่า

ครองชีพ

วันและเวลา
ราชการ ต้ังแต่
บดันี้เปน็ต้นไป

ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

1. ตรวจประเมินความผิดปกติทาง
กายภาพบ าบดัของผู้ปว่ย 2. วิเคราะห์
และวางแผนการรักษาทาง
กายภาพบ าบดัที่เหมาะสม 3. เลือกและ
ให้การรักษาด้วยวิธีการทาง
กายภาพบ าบดัที่เหมาะสม 4. ให้
ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปว่ย 5. 
เย่ียมบา้นผู้ปว่ยและให้บริการ
กายภาพบ าบดั 6. สง่ต่อผู้ปว่ยแก่
บคุลากรที่สามารถแก้ปญัหาให้ผู้ปว่ย
ได้ 7. ค้นคว้าวิจัยเพ่ือปรับเปลีย่นหรือ
ประยุกต์วิธีการรักษาให้มี
ประสทิธิภาพ 8. อ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย

คุณสมพร อุปการดี โทร 
087-2273398 E-mail : 

uppakarndee@hotmail.com

โรงพยาบาลละอุ่น อ.
ละอุ่น จ.ระนอง 

85130



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

7 โรงพยาบาล
มะขาม

1        12,500 ที่พักอาศัย, งบประมาณ
ส าหรับศึกษาดูงาน และ

การรักษาพยาบาล

- สมัครด้วย
ตนเอง

งานกายภาพบ าบดั เน้นในชุมชนให้
การดูแลรักษาผู้ปว่ยทางระบบประสาท
 สมอง ทั้งผู้ปว่ยในและผู้ปว่ยนอก

นางสาวอภิรดี ฌานปตัร 
โทร 080-5669186 E-mail :

 maiij_23@hotmail.com

251 หมู่ 1 ต.ทา่โสม 
อ.เขาสมิง ต.ตราด

8 โรงพยาบาล
ธารโต

ให้ติดตาม
จาก website 
โรงพยาบาล

       12,000 มีที่พักอาศัยและรถรับ-สง่ 
เข้าตัวจังหวัด

- สมัครด้วย
ตนเอง

- ภญ. สาบมี๊ะ เจ๊ะแว E-mail
 : 

thantopharmacy@gmail.co
m

9 โรงพยาบาล
บา้นแพง

1  - ที่พักอาศัย ปงีบประมาณ 
56-57

สอบสมัภาษณ์ ช่วยงานนักกายภาพบ าบดั และต้องมี
ใบประกอบวิชาชีพ

042-591225 339 หมู่ 2 ต.บา้นแพง
 อ.บา้นแพง จ.
นครพนม

10 โรงพยาบาล
บอ่ทอง

1 13,980      ที่พักอาศัย เม.ย.-พ.ค.55 สอบสมัภาษณ์ งานบริการในโรงพยาบาล และเย่ีบ
มบา้น HHC

นายแพทย์ประยุทธ โทร 
089-8330616

2 หมู่ 1 ต.บอ่ทอง อ.
บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 

20270
11 โรงพยาบาล

สขุส าราญ
1 10,530      ที่พักอาศัย, ระบบ

อินเตอร์เน็ต, ทวีี และที่
จอดรถยนต์

8-22 พฤษภาคม 2555 ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ได้รับปริญญาตรี หรือเทยีบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ทางกายภาพบ าบดัและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบ าบดั หรือ กพ. ก าหนดว่าใช้
เปน็คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้

นางพรรณนิภา พวงทอง 
โทร 084-1848775

57/2 หมู่ 5 ต.ก าพวน
 อ.สขุส าราญ จ.
ระนอง 85120



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

12 โรงพยาบาล
ปะนาเระ

1 10,530      ที่พักอาศัย, ค่าตอบแทน
กรณีล่วงเวลา, กีฬาสี
ประจ าป ีและมีสถานที่
ออกก าลังกายฟิตเนส

ต้ังแต่บดันี้ - 30 ก.ย.55 เปดิรับสมัคร
ตามระเบยีบ 

กพ.

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธี
กายภาพบ าบดัทั้งในสถานพยาบาล
และในชุมชน

นางจันทรา ทองชุม โทร 
087-3961460 E-mail : 

JT.JANTRA@hotmail.com

ต.ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ
 จ.ปตัตานี 94130

13 โรงพยาบาล
แดนคง

1 - มีที่พักอาศัย ไม่ระบุ - บ าบดัรักษาผู้ปว่ยที่เปน็โรคเกีย่วกับ
กล้ามเนื้อ กระดูก โรคทางข้อ ระบบ
ประสาท และความพิการต่างๆ

โรงพยาบาลแดนคง โทร 
044-1931178-129 E-mail : 
M2531@windowslive.com

159 หมู่ 6 ต.แดนคง 
จ.บรีุรัมย์ 31150

14 โรงพยาบาล
ไทรโยค

ไม่ประสงค์
จะรับเพ่ิม

15 โรงพยาบาล
หนองใหญ่

1 11,060      ที่พักอาศัย , พ.ต.ส. 1,000 
บาท/เดือน และมี

งบประมาณอบรมพัฒนา

มิ.ย.-ก.ค.55 ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ปฏบิติังานด้านการรักษาฟ้ืนฟูผู้ปว่ย
ในโรงพยาบาล และปฏบิติังานเชิงรุก
โดยกการค้นหาผู้ปว่ยเข้ารับการฟ้ืนฟู

นางสาวอุบล หนูประเสริฐ
 โทร 038-219145 E-mail :

 Ubol_@hotmail.com

207 หมู่ 1 ต.หนอง
ใหญ่ อ.หนองใหญ่ 
จ.ชลบรีุ 20190

16 โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล

ไม่ประสงค์
จะรับเพ่ิม

17 โรงพยาบาล
พรหมคีรี

2 10,531      ที่พักอาศัย และ
ประกันสงัคม

พ.ค.-55 ประกาศสอบ
คัดเลือก

ท างานในโรงพยาบาลและงานใน
ชุมชน

นางปราณี สขุสะอาด โทร 
075-396123 ต่อ 130 

E-mail : 
Pranee12311@hotmail.co

m

ต.พรหมโลก อ.
พรหมคีรี จ.

นครศรีธรรมราช 
80320



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการรบั

 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

18 โรงพยาบาล
บา้นหม้อ

1 10,530      ที่พักอาศัย และเงิน พ.ต.ส.
 1,000 บาท/เดือน

ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ท างานกายภาพบ าบดักับชุมชน นางสาววามิณี แจ้ง
ประดิษฐ์ โทร 036-201171

 E-mail : 
Vaminee@hotmail.com

141 หมู่ 4 ต.บา้นหม้อ
 อ.บา้นหม้อ จ.
สระบรีุ 18130

19 โรงพยาบาล
ทา่โรงช้าง

1(ญ) 10,560      ตามระเบยีบสวัสดิการของ
โรงพยาบาล

ยังไม่ได้ก าหนด สอบคัดเลือก ท ากายภาพบ าบดัในผู้ปว่ยอัมพาตคร่ึง
ซกีและคร่ึงตัวในโรงพยาบาล รักษา
คนไข้โรคทรวงอก ระบบกระดูก
กล้ามเนื้อ และการดูแลรักษาผู้ปว่ย
เฉพาะโรค เช่น ความดัน โลหิตสงู 
เบาหวาน และอ่ืนๆตามวิชาชีพ และ
สามารถให้บริการในชุมชนได้

นางประมินศรี มีมูวรพงศ์ 
โทร 081-9683001 E-mail :

 eddsir259@gmail.com

203 หมู่ 4 ต.ทา่โรง
ช้าง อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84130

20 โรงพยาบาล
ปะค า

ไม่ประสงค์
จะรับ

21 โรงพยาบาล
แว้ง

1 10,530      - 2555 สอบสมัภาษณ์ ท ากายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลและ
ออกชุมชน

โทร 081-9332529 อ.แว้ง จ.นราธิวาส

22 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ปยิมหาราช
รมณียเขต

1        12,000 ที่พักอาศัย , พ.ต.ส. 1,000 
บาท/เดือน

ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป (ด่วน)ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

รับผิดชอบงานฟ้ืนฟูกายภาพบ าบดัใน
โรงพยาบาลและชุมชน โดยท างาน
ร่วมกับกลุม่งานเวชปฏบิติัครอบครัว
และชุมชนและกลุม่งานแพทย์แผน
ไทย และรับผิดชอบงานลงข้อมูล
โปรแกรมผู้พิการของ สปสช.

นางสนุทรียา เจริญฤทธิ
รงค์ โทร 081-1922101 

E-mail : 
sjnang2012@gmail.com

-
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 เงินเดือน

(บาท)

สวัสดิการ ระยะเวลารบัสมคัร วิธีสมคัร เง่ือนไขหรอืลักษณะงาน ผู้ประสานงาน ที่อยูต่ิดต่อ

ประกาศรับสมัครงานนกักายภาพบ าบัด

23 โรงพยาบาล
พรหมบรีุ

1  10,530 
ท างานครบ

 6 เดือน 
ปรับเปน็ 

11,060 บาท

เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท/
เดือน และสวัสดิการตาม
ประกาศ กสช. เร่ือง
สวัสดิการและสทิธิ
ประโยชน์ของลูกจ้าง
ชัว่คราว พ.ศ.2545

พ.ค.-มิ.ย.55 การคัดเลือก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นางสาวพัชรี ต้ังเจริญ โทร
 081-685150-4 E-mail : 

tangpata@gmail.com

-

24 โรงพยาบาล
เขาชะเมา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา

1        11,530 พ.ต.ส. 1,000 บาท/เดือน 
และค่าตอบแทน 1,200 

บาท/เดือน

มิ.ย.-55 ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ 
ชุมชน  เกีย่วกับการสง่เสริมปอ้งกัน 
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้
ประชาชน และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น

นางสาวมัณฑนา ธงทอง
ทพิย์ โทร 038-996023 

E-mail : 
Mantana2505@yahoo.com

102/9 หมู่ 2 ต.ห้วย
ทบัมอญ อ.เขาชะเมา 

จ.ระยอง 21110

25 โรงพยาบาล
เทพสถิต

2        10,530 ที่พักอาศัย ไม่จ ากัดระยะเวลา ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน

นางสาวสายหยุด สงัข์ทอง
 โทร 044-855097-8 

E-mail : 
joke_3137@hotmail.com

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

26 โรงพยาบาล
ลานสกั

1        10,030 สวัสดิการของลูกจ้าง
ชัว่คราว

เม.ย.-55 ย่ืนใบสมัครที่
ฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาล

เร่ิมปฏบิติังาน 1 พ.ค.55 นางสาวเพียงพิมพ์ ปณัระสี
 โทร 081-2847246 E-mail

 : 
phiangphim@hotmail.com

รพ.ลานสกั อ.ลานสกั
 จ.อุทยัธานี


