ใบสมัครงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัครและยืนยันคุณสมบัติเบือ้ งต้น
ข้อมูลการสมัคร
วันที่สมัคร
ชื่อ - สกุลผูส้ มัคร
ตําแหน่ งงานที่สมัคร
เงิ นเดือนที่ต้องการ
ท่านทราบข่าวการสมัครจาก

 หนังสือพิมพ์ ระบุ .....................  Website ระบุ ………..………………………..
 มีผแู้ นะนํา ระบุ ชือ่ -สกุล ..................................  อืน่ ๆ ระบุ ..............................

การตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้น
1. ผูส้ มัครมีสญ
ั ชาติไทย
2. ผูส้ มัครเป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. ปั จจุบนั ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งในทางการเมืองหรือมีกจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พรรคการเมืองหรือไม่
4. ผูส้ มัครเป็ นบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติทางจิตหรือไม่
5. ผูส้ มัครเคยถูกฟ้ อง/ต้องคดี หรือจําคุกมาก่อนหรือไม่
6. ผูส้ มัครเคยถูกเลิกจ้าง/ให้ออก/ไล่ออก จากงานหรือไม่
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 เป็ น ระบุ ...........................
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สาเหตุที่สนใจร่วมงานกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีใ่ ห้ไว้ขา้ งต้น และข้อมูลแนบท้ายใบสมัครเป็ นความจริง
ทัง้ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการสมัครงานมาด้วยดังนี้
 ใบแสดงผลการศึกษา
 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาหลักฐานทางทหาร
 หนังสือรับรองการทํางาน
 อื่น ๆ ระบุ..................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ผูส้ มัคร
ใบสมัครงาน สช. 1

ส่วนที่ 2 ประวัติส่วนตัวประกอบการพิจารณา
สามารถจัดทําประวัติส่วนตัวใหม่แทนการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 นี้ แนบมาได้ โดยแสดงข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อเล่น

ชื่อ สกุล
เพศ

ส่วนสูง

ซม. นํ้าหนัก

กก. อายุ

ปี

กรุป๊ เลือด

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์ / มือถือ
E-mail

สถานที่เกิ ด

วัน/เดือน/ปี เกิ ด
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

ศาสนา
ออกให้ ณ

วันที่ออก

วันหมดอายุ

สถานภาพทางทหาร

 เกณฑ์แล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์  ได้รบั การยกเว้น เพราะ .............................................................

ข้อมูลครอบครัว
สถานภาพทางสมรส  โสด  สมรส  หย่า  ม่าย  อื่น ๆ ระบุ ............................................................
ชื่อ – นามสกุล คู่สมรส
ที่ทาํ งานคู่สมรส
จํานวนบุตร
คน ศึกษา
คน
ไม่ศึกษา
คน
ชื่อบิ ดา
อาชีพ
อายุ
 มีชวี ติ อยู่  มรณะ
ชื่อมารดา
อาชีพ
อายุ
 มีชวี ติ อยู่  มรณะ
พี่น้องร่วมบิ ดา – มารดาที่ยงั มีชีวิต

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

สถานศึกษา / สถานที่ทาํ งาน
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ข้อมูลประวัติการศึกษา และความสามารถพิ เศษ
ระดับการศึกษา
ตํา่ กว่าปริ ญญาตรี
(เฉพาะ ปวช. ปวส.
อนุปริ ญญา)
ปริ ญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิ ชา

ปี ที่เริ่ ม – จบ

เกรดเฉลี่ย

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ

ความรู้ด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ อ่าน  พอใช้  ปานกลาง  ดี  ดีมาก
เขียน  พอใช้  ปานกลาง  ดี  ดีมาก
ฟั ง  พอใช้  ปานกลาง  ดี  ดีมาก
ภาษาต่างประเทศอื่นที่สามารถสื่อสารได้ (ระบุภาษา และระดับ)

ความรู้ด้านคอมพิ วเตอร์
โปรแกรมที่ใช้ได้ในระดับดีมาก คือ
โปรแกรมที่ใช้ได้ คือ

กิ จกรรมทางสังคม
ความสามารถพิ เศษอื่น ๆ
งานอดิ เรกที่ทาํ
กิ จกรรมระหว่างการศึกษา
กิ จกรรมสาธารณประโยชน์ ที่เคยเข้าร่วม
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ประวัติการฝึ กอบรม
ลําดับ

ชื่อหลักสูตร/เรื่อง

สถาบันที่จดั

ระยะเวลาที่อบรม

ประวัติการทํางาน (ให้เขียนรายละเอียดตําแหน่ งงานปัจจุบนั ย้อนไปอดีต)
ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

สถานที่ทาํ งาน

แผนก

ตําแหน่ งเริ่ มงาน
วันที่เริ่ มงาน

ตําแหน่ งล่าสุด
วันที่ลาออก

เงิ นเดือนเริ่ มต้น

เงิ นเดือนล่าสุด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

สาเหตุที่ลาออก
ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

สถานที่ทาํ งาน

แผนก

ตําแหน่ งเริ่ มงาน
วันที่เริ่ มงาน

ตําแหน่ งล่าสุด
วันที่ลาออก

เงิ นเดือนเริ่ มต้น

เงิ นเดือนล่าสุด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

สาเหตุที่ลาออก

ใบสมัครงาน สช. 4

ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

สถานที่ทาํ งาน

แผนก

ตําแหน่ งเริ่ มงาน
วันที่เริ่ มงาน

ตําแหน่ งล่าสุด
วันที่ลาออก

เงิ นเดือนเริ่ มต้น

เงิ นเดือนล่าสุด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

สาเหตุที่ลาออก
ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

สถานที่ทาํ งาน

แผนก

ตําแหน่ งเริ่ มงาน
วันที่เริ่ มงาน

ตําแหน่ งล่าสุด
วันที่ลาออก

เงิ นเดือนเริ่ มต้น

เงิ นเดือนล่าสุด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

สาเหตุที่ลาออก
ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

สถานที่ทาํ งาน

แผนก

ตําแหน่ งเริ่ มงาน
วันที่เริ่ มงาน

ตําแหน่ งล่าสุด
วันที่ลาออก

เงิ นเดือนเริ่ มต้น

เงิ นเดือนล่าสุด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

สาเหตุที่ลาออก
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บุคคลอ้างอิ งที่ยินดีให้ตรวจสอบประวัติการทํางาน ระบุอย่างน้ อย 2 ท่าน

ชื่อ – สกุล

อาชีพ

ที่ทาํ งาน

ความสัมพันธ์

โทรศัพท์

1.
2.
3.
บุคคลติ ดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
ที่อยู่

ความสัมพันธ์
โทรศัพท์
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