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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
88/39 อาคารสุขภาพแหงชาต ิชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซ.6 ถ.ติวานนท  

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02 027 8844 ตอ 9310 

ใบสมัครคัดเลือกเปนเจาหนาที่สถาบัน 

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนดวยลายมือหรือพิมพ (ตัวบรรจง ชัดเจน ถูกตอง)      รหสั HAI ……. 
 

สมัครตำแหนง ................……………………….…… สังกัดกลุมภารกิจ ..........................…......…….........วันที่สมัคร .......................  

เงินเดือนที่ตองการ ……………………………....……………….……. ทานสามารถเริ่มงานไดเมื่อใด ....................................................  

คำนำหนา/ชื่อ/นามสกุล (ไทย) ………………………………………………………..….……..…..…..……………..…. ชื่อเลน ……………….…… 

คำนำหนา/ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) …………………..………………………………………………….…วัน/เดือน/ปเกิด .....……...…..…………  

อายุ ...................ป  เลขประจำตัวประชาชน .....................................……………… สถานภาพ ..................... มีบุตร ........... คน  

ที่อยูติดตอสะดวก …………………………………….……………………………………………………..…….……… รหัสไปรษณีย ...................... 

ที่อยูตามทะเบียนบาน ………………………………………………………….………………………………………… รหัสไปรษณีย ...........………. 

E-mail ...........…………………...................………………… โทรศัพททีส่ามารถติดตอได .................................................................  

1. ประวัติการศึกษา 

ระดับ สถานศึกษา ตั้งแต พ.ศ. ถึง พ.ศ. สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อื่นๆ .................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………….… 

…………… 

…………… 

……..……… 

……………… 

……………. 

……………… 

……………… 

….……………...…...…

…………....…............ 

…………………..……..

……….......…………… 

………….…… 

…………….… 

……………… 

……………… 

2. ประวัติการทำงาน   
ชื่อสถานที่ทำงาน ( 1 อดีต – 4 ปจจุบัน) ตั้งแต (พ.ศ. ถึง พ.ศ.) ตำแหนง เงินเดือน สาเหตุที่ออก (ตองระบุ) 

1. ……………………………....….… 

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

2. ….……………………………........ 

......……………………………........... 

3. ………………………………......... 

......……………………………........... 

4. ……………………………............ 

......………………………..……........ 

………………………

…...……….…………

………………………

…...…...............…… 

………………………

………………………

……..….……………

………..............…… 

…………..……..……

…………….…………

…………….…………

…...…………......…… 

………………….……

………………….……

……..…………………

……………................ 

……………

……………

………....…

……………

……………

………...…

…………… 

…………… 

………………………….

.……….………………

……………………...…

…................................ 

…………………………

…………………………

…………….………..…

……............................ 

3. ความสามารถดานภาษาตางประเทศ ความสามารถพิเศษอื่นๆ  

 ขับรถยนต  ขับมอเตอรไซด 

 คอมพิวเตอร  อื่น ฯ โปรดระบุ) 

………..…………………....……………… 

………..…………………....……………… 

ระบุชื่อภาษา การพูด การอาน การเขียน 

ไมดี พอใช ด ี ไมดี พอใช ด ี ไมดี พอใช ด ี

…...................……….… 

……….....……….……….. 

         

4. ความสามารถในการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรม Zoom , Microsoft Teams , อื่นๆ    

เชน การนำเสนอ, การ Breakout Rooms, การแชรไฟล ของทานอยูในระดับใด   ดมีาก   ด ี  พอใช   ไมได 
 

ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  

รูปหนาตรง 

ไมสวมหมวกหรือ

แวนตา ถายมาแลว

ไมเกิน 6 เดือน 
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5. ความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืนๆ  

   Word                              ดีมาก    ดี     พอใช    ไมได 

   Excel                               ดีมาก    ดี     พอใช    ไมได 

   PowerPoint                      ดีมาก    ดี     พอใช    ไมได 

   อื่น ๆ ................................      ดีมาก    ดี     พอใช    ไมได 

6. ความสามารถในการพิมพดีด   ภาษาไทย ........................ คำ/นาที     อังกฤษ .....................คำ/นาที  

การรับราชการทหาร   รับราชการทหาร  ไดรับการผอนผันทหาร เนื่องจาก...........................  จบร.ด.ป ............ 

                             จบัได ใบดำ        กำลังรอเกณฑทหาร ในเดือน ............... ป .............................................. 

7. บุคคลที่ใหการรับรองหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวทานได เชน หัวหนา เจานาย ครู อาจารย    

ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท หนวยงาน/บริษัท ความสัมพันธ 

1......................................... 

2......................................... 

………………………………… 

………………………….…….. 

………………………………………. 

………………………….…………… 

………………….…………………… 

……………….……………………… 

8. ขอมูลประกอบอื่น ๆ  
1. ทานเคยเปนเจาหนาที่ (องคการมหาชน)   ไมเคยเปน  เคยเปน โปรดระบตุำแหนง ...............................................  

    ................................................................. หนวยงาน ........................................................................................................ 

2. ทานรูจักกับเจาหนาที่ของสถาบัน  ไมรูจัก  รูจัก โปรดระบชุื่อ ....................................................…………...…...…… 

3. ทานเคยตองโทษ หรือยังมีคดีความอยู  ไมเคย  เคย โปรดระบ ุ……………………………………………….................…….  

4. ทานทราบขาวการรับสมัครงานจากชองทางใด  เว็บไซต สรพ.  Job …........................  อื่น ๆ ..................…… 
 

9. การจัดเก็บใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

กรณีท่ีผูสมัครไมไดรับการคัดเลือกในตำแหนงดังกลาว ทางผูสมัครประสงคจะใหทางสถาบันดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร

ของทานอยางไร  

 อนุญาตใหทางสถาบันจัดเก็บใบสมัคร  

     วัตถุประสงคของการจัดเก็บ เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาคัดเลือก หากสถาบันมีการเปดรับสมัครในตำแหนงเดิม 

หรือตำแหนงใหม หรือพิจารณาเปนลูกจางโครงการ โดยมีระยะเวลาการจัดเกบ็ใบสมัคร 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผล 

 ไมอนุญาต 

      ใหจัดสงใบสมัครคืนผูสมัครตามที่อยูขางตน กรณีสงใบสมัครมาทางไปรษณีย 

      ใหดำเนินการทำลายเอกสารทันท ีหลังจากประกาศผลการคัดเลือกเปนที่เรียบรอยแลว 

 

      ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากสถาบันทราบในภายหลังวาเปนความเท็จ 

หรือใหขอมูลเท็จ หรือปกปดขอมูล ขาพเจายินยอมท่ีจะใหปลดออกจากการเปนเจาหนาที่ของสถาบันโดยทันท ีและ

ไม่ใหไ้ดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นอันพึงไดรับตามหลักเกณฑที่สถาบันกำหนด 

 ลงนาม …....................……………………………..……….. ผูสมัคร 

(……………………………………………………….) 

               *** ไมอนุญาตใหดัดแปลงแกไขใบสมัคร และถือเปนกรรมสิทธิ์ของทาง สรพ. เทานั้น*** 
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