ใบสมัครงาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสภาการพยาบาล
ตาแหน่ งที่สมัคร…………………………………………………………………………….….

เขียนที่....................................................

หลักฐานประกอบการสมัครงาน : (สาหรับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)
 รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1” จานวน 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน
 ใบรับรองการศึกษา สาเนา 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาใบผ่านทหาร (สด.9)
 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
 หนังสือรับรองการปฏิบตั ิงานจากหน่วยงาน  ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 อื่น ๆ............................................................................................................

รูปถ่ าย
PHOTO

โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน และชัดเจน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………… เพศ :
วัน เดือน ปี เกิด :
สัญชาติ :
เชื ้อชาติ :
อายุ :

ส่วนสูง :

น ้าหนัก :

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน:
สถานที่เกิด :
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก :

 ชาย

ตาหนิ :

โทรศัพท์ที่จะติดต่อ ที่บ้าน
สานักงาน

 หญิง
ศาสนา :
กรุ๊บเลือด :

มือถือ
E-mail address:

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน :
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

อายุ
อายุ

ปี
ปี

สัญชาติ
สัญชาติ

ศาสนา
ศาสนา

อาชีพ
อาชีพ

 โสด
 หย่า
 หม้ าย
 แยกกันอยู่
 สมรส
 จดทะเบียนสมรส
 ไม่จดทะเบียนสมรส
ชื่อภรรยา หรื อสามี (ถ้ ามี)
สัญชาติ
ศาสนา
อาชีพ
มีบตุ ร
คน
ระดับ
ชื่อสถาบัน
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
การศึกษา
สถานะครอบครัว :

อาชีพ
เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
/

อื่นๆ

ความสามารถพิเศษ
-ด้ านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม...............................................................................................................................................
-ภาษาต่างประเทศ (ระบุ)..................................................................................................................................................
-ระดับทักษะด้ าน (ดีมาก/ดี/พอใช้ )  การฟั ง ระดับ........  การพูด ระดับ……  การอ่าน ระดับ......  การเขียน ระดับ…….
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ............................................................................................................................................................

-2ความถนัดของการใช้ ภาษา
ประเภทของภาษา

ดีมาก

การพูด
ดี

พอใช้

ดีมาก

การอ่ าน
ดี

พอใช้

การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

ประวัติการปฏิบตั ิงาน
ชื่อสถานประกอบการที่

ตาแหน่ ง

ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
เริ่มเดือน/พ.ศ.

เงินเดือนที่ได้ รับ
(บาท)

สาเหตุท่ อี อก

ถึงเดือน/พ.ศ.

 สถานภาพการทางานในปั จจุบนั
 กาลังว่างงาน ระยะเวลา.................ปี .............เดือน สาเหตุการว่างงาน..............................................................................................
 กาลังทางาน งานประจา ตาแหน่ง....................................................เงินเดือน.............................................บาท
 งานชัว่ คราว ตาแหน่ง....................................................เงินเดือน.............................................บาท
 กาลังศึกษาต่อระดับ..........................................สถานศึกษา............................................................สาขา.........................................
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา ปี พ.ศ.......................
ประวัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการดาเนินคดี
 ไม่เคย  เคย
ต้ องโทษทางวินยั (โปรดระบุ).........................................................................................................................
 ไม่อยู่  อยู่
ในระหว่างถูกสอบสวนข้ อเท็จจริงเพื่อดาเนินการทางวินยั /ถูกตังกรรมการสอบสวนหรื
้
อพิจารณาโทษทางวินยั
(โปรดระบุ).........................................................................................................................................................
 ไม่เคย  เคย
ต้ องโทษ หรื อถูกกล่าวหา ในคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรื อคดีล้มละลาย
(โปรดระบุ).........................................................................................................................................................
 ไม่อยู่  อยู่
ในระหว่างถูกดาเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรื อคดีล้มละลาย
(โปรดระบุ).........................................................................................................................................................
 ไม่เคย  เคย
ต้ องโทษ หรื อถูกกล่าวหา เกี่ยวกับความประพฤติในทางศีลธรรมหรื อจริ ยธรรมอันดี
(โปรดระบุ).........................................................................................................................................................
- ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่กล่าวข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริงทุกประการ หากข้ อความใดเป็ นความเท็จหรื อข้ าพเจ้ าปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรแจ้ ง
ให้ ทราบ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าขาดคุณสมบัติในอันที่จะเข้ ารับปฏิบตั ิงานในสภาการพยาบาล
- ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในอันทีจ่ ะเข้ ารับปฏิบตั ิงานในสภาการพยาบาลตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามกฎหมายอื่นใด
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสมัคร
(...........................................................)
วันที่ยื่นใบสมัคร............................................
ลงชื่อ...........................................................เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับสมัคร
(...........................................................)
วันที่รับใบสมัคร.............................................

