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สาเนาคู่ฉบับ
ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
……………………………………
ด้ว ยจั งหวัดหนองคาย จะดาเนินการคัดเลื อกเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ ง
พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก าร สั งกั ดส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดหนองคาย ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความใน
มาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕60
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้ ง นี้ อั ต ราเงิ น เดื อ นเป็ น ไปตามประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการให้ ข้ า ราชการได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ต ามช่ ว งเงิ น เดื อ น
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
จานวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยไฮ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ การพยาบาลขั้ นพื้ นฐานตามมาตรฐานวิ ชาชี พ ในการให้ การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้าน
สุขภาพ เพือ่ สุขภาพที่ดีของประชาชน
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
...2/ 3) ด้านการประสานงาน...
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

-23) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มัครคัดเลื อ กต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ ทั่ว ไปและไม่มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออกตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
...3/ (11) เป็นผู้เคย...
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

-3(11) เป็ นผู้ เคยกระท าการทุ จริ ตในการสอบเข้ ารั บราชการ หรื อเข้ าปฏิ บั ติ งาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4)
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5. กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 1285
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกนี้ ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่ อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัด เลื อ ก
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รู ป ถ่ายหน้ าตรง ไม่ส วมแว่นตาดาและไม่ส วมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
กรณียั งไม่ส ามารถน าหลั กฐานการศึ ก ษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้อ มใบสมั ครได้ ก็ ใ ห้ น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
...4/ (3) สาเนาใบอนุญาต...
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

-4(3) ส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรื อ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ (กรณีมีใบต่ออายุ ให้แนบทุกฉบับ)
(4) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(6) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส, ใบเปลี่ ย นชื่ อ – สกุ ล ฯลฯ
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กาหนด
ทั้ ง นี้ ในส าเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ารั บ รองว่ า “ส าเนาถู ก ต้ อ ง”
และลงชื่อกากับไว้ด้วย (ให้นาหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรอง
แนบท้ายประกาศนี้
6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้ว น
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่น
ไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดหนองคาย จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จังหวัดหนองคายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวันเวลาสถานที่
คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทาง website สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองคาย
ที่ wwwnko.moph.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดหนองคาย ที่ wwwnko.moph.go.th/HR และที่ป้ายประกาศของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 2
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
...5/ ความสามารถ...
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

เลขที่สมัคร.....................

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รูปถ่าย
1x1.5 นิ้ว

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... ...
สัญชาติ........................เกิดวันที่ ..............เดือ น...................................พ.ศ. .....................อายุ ...........ปี .............
เดือน(นับถึงวันสมัคร) เลขประจาตัวประชาชน......................................................ออกให้ ณ อาเภอ..................
จังหวัด...........................................วันที่ ..............เดือน................................พ.ศ........................เป็นผู้

O ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสาเร็จการศึกษาวุฒิ..................................
ซึ่งได้รับอนุมัติการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา..................................................................................................
ประเทศ........................................................วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .. .................................

O สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ....................................ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิดังกล่าว
จากสถานศึกษา..................................................................วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.....................

O สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กาหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คือวุฒิ.................................
ซึ่งได้รับอนุมัติการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา..................................................................................................
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ....................

O เคยสอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง...............................................ตามประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขั้นได้ของกรม/สานักงาน.....................................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ....................
และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
รับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขั้นดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่ อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ตาแหน่ง.......................................................................................ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนอง คาย
และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

-21. ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด........................................................ภูมิลาเนา........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์.........................................
E-mail Address.................................................โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ................................
อาชีพ

O ลูกจ้าง/พนักงานราชการ O ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง...................................................
O ข้าราชการประเภทอื่น ตาแหน่ง.................................................... O กาลังศึกษาต่อ
O อื่น ๆ .................................................................................................................................................

สถานที่ทางาน หน่วยงาน /กรม/บริษัท...........................................กอง/ฝ่าย.......................................................
E-mail Address..................................................................โทรศัพท์ ...................................................................
สถานภาพ

O โสด

O

สมรส

O หม้าย

O หย่า

ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................. สัญชาติ..............................อาชีพ...............................
ชื่อบิดา.............................................................................. สัญชาติ.............................อาชีพ.................................
ชื่อมารดา.......................................................................... สัญชาติ..............................อาชีพ................................
2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสาเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก
มาพร้อมใบสมัคร )
วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

…………………..……
…………………..……
…………………..……
…………………..……
…………………..……
…………………..……

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร
………..…………
………..…………
………..…………
………..…………
………..…………
………..…………

ชื่อสถานศึกษา

…………………...............
…………………...............
…………………...............
…………………...............
…………………...............
…………………...............

ระยะเวลา
ตั้งแต่.............
ถึง................
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

-33. ประวัติการทางาน /ฝึกอบรม
สถานที่ทางาน/
ฝึกอบรม

ตาแหน่ง/
ลักษณะงาน

……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………
……………………….………

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

เงินเดือน
สุดท้าย
ก่อนออก
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

ระยะเวลา
ตั้งแต่...............
ถึง.……….…….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

เหตุผลที่ออก
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

4.ความรู้ความสามารถพิเศษ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ...............
(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรองข้อมูล
(........................................................)
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของผู้สมัคร
วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ...............

ที่ นค 0032..............

โรงพยาบาล......…………………..…………….
………………………………………….43…..…..

หนังสือรับรองการปฏิบัตงิ าน
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ..................................................................................................
ได้ปฏิบัติงานเป็น
( ) ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ...................................... โรงพยาบาล.....................................................
ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่..............................
( ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตาแหน่ง ...................... โรงพยาบาล.............................................
ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่.............................
( ) พนักงานราชการ ตาแหน่ง .................................. โรงพยาบาล......................................................
ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่.............................
ระยะเวลา.....................ปี..................เดือน ได้รับค่าจ้าง ณ วันรับรอง จานวนเงิน ........................ บาท
(............................................................................)
ให้ไว้ ณ วันที่..................... เดือน ....................... พ.ศ...................

(......................................................)
ตาแหน่ง .............................................................

