
บ ัตรประจำต ัวผ ู้สม ัคร 
เลขประจำต ัวผ ู้สม ัคร.
ตำแห น ่ง........................

นาย
ซื่อ น า ง ....................

น.ส
น า ม ส ก ุล ......................

............................................  (..........................................................)
เจ ้าหน ้าท ี่ออกบ ัตร ลายม ือซ ื่อผ ู้สม ัคร

ติดรูปถ่าย 
ขนาด

1 . 5 X 2 น ิ้ว  

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)

1. ตัองแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครนี้ คู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร 
ประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้งที่เข้าสอบข้อเขียน สอบส้มภาษณ และมา 
รับการจัดจ้าง หากไม่มีทั้งสองบัตรแสดงคู่กัน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะ
2. ผู้กระทำการทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชา และ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

1 .5  X 2 น ิ้ว  

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)

บ ัตรประจำต ัวผ ู้สม ัคร 
เลขประจำต ัวผ ู้สม ัคร ,
ตำแห น ่ง........................

นาย
ซื่อ นาง ....................

น.ส.
นามสกุล ......................

................................................. )
ลายม ือซ ื่อผ ู้สม ัคร เจ ้าห น ้าท ี่ออกบ ัตร

1. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครนี้ คู่กับ บัตรประจำตัวประชาซน หรือบัตร 
ประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้งที่เข้าสอบข้อเขียน สอบส้มภาษณ และมา 
รับการจัดจ้าง หากไม่มีทั้งสองบัตรแสดงคู่กัน อาจไม่ไต้รับอนุญาตให้เข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะ
2. ผู้กระทำการทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชา และ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ



"'c.

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ

เขียนที่...........................................................
วันที่................ เดือน....................................พ.ศ

เริยน ผู้อำนวยการโราพยาบาลสวนสราญรมย์

ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา / ประกาศนียบัตร................................................................................................................
วิชาเอก / สาขา.......................................................................................................โดยได้รับอนุมิติจากสถานศึกษาชื่อ
............................................................................ เมื่อวันที.่.................เดือน....................................พ.ศ......................
(ภายในวันเปีดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรม / สำนักงาน................................................................................ตำแหน่ง............................................................
ซงรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา / ประกาศนียบัตร)...........................................................................................
ว ิชาเอก/สาขา................................................. ระหว่างวันที่.................เดือน.................................... พ.ส.................
ถึงวันที.่................ เดือน....................................พ.ศ.........................พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)
..................................................... ไว้ก่อน

ท้ังนี หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฎว่า ก.พ.
ยังมิไดรับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผลทำให้ 
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครท่ีกล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรืยกร้องใด  ๆ ท้ังส้ีน

จึงเริยนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัคร ข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณย่ิง

( ....................................................................................................)

ผู้สมัคร



ใบสมัครเลขที่

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทํวไป

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ซื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)

สมัครตำแหน่ง

ที่อย่ท ี่ต ิดต่อได้...................................................................................... ว ัน/เด ือน/ป ีเก ิด อายุ

หมายเลขโทรศัพท์................................................................................
E-mail Address......................................

สถานที่เกิด เชื้อชาติ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาซน.....................................................
ออกให้ท ี่อำเภอ/เขต..... . จังหวัด

สถานภาพสมรส สัญชาติ

วันเดือนปีที่ออกบัตร............................
หมดอาย................................

การรับราชการทหาร ศาสนา

9

อาชีพบัจจบัน.............................................................................................................................................................................................
เหตผลที่ (อ ยาก ) ออกจากงาน..................................................................................................................................................................

๒. ข ้อม ูลการศ ึกษาและแกอบรม
ปี พ .ศ .

สถานศึกษา ประกาศนียบัดร/ปริญญาบัตร/วิซาเอกจาก ถึง

หลักสูตรเพิมเติม การแกอบรม

๓. ข ้อม ูลการทำงานและประสบการณทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง ๓ ปีย ้อนหลัง)
จ พ .ศ.

จาก ถิง
ซี่อและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน
ตำแหน่งงานและ

หน้าที่โดยย่อ เงนเตํอน สาเหตุที่ออกจากงาน



โปรดระบ ุความสำเร ็จของงานท ี่ทำผ ่านมาในช ่วง ๓ ป ีย ้อนหลัง (ถ ้า ม ี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น  ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร 
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

๕. บ ุคคลอ ้างอ ิง (ขอให้ระบุซื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่างระบุ 
ซื่อบุคคลที่เป ็นญาติหรือเพื่อน)

ซื่อและนามสกุล ตำแหน่งบัจจุบ ัน ที่ทำงานบัจจุบ ันและโทรศัพทั ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

๖ . ข้าพเจ้าม ีค ุณสมใ]ตครบถ้วนตามที่ระบ ุไว่ใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ .ศ . ๒๕๔๗

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างด้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ 
ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงซื่อ..........
( .......

....................ผ้สมัคร

..................... )V.......
ยื่นใบสมัครวันที่....... .......เด ือน.......... ...........พ .ศ ...............


