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                                                                                             ใบสมัครเลขที่……………………. 
  

 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการท่ัวไป 

กรมสุขภาพจิต 
 

----------------- 
 
 

1. ขอมูลสวนตัว 
ช่ือและนามสกุล สมัครตําแหนง 
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………..…….………… ………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………………………….………….… วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุ
……………………………………………………………………………..……………… ………………………………..… ………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท………………………………..………………………………… สถานท่ีเกิด เช้ือชาติ 
E-mail Address………………………………..…………….……….…………… …………………………..……… …………………………….…………… 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………….……..……..…… สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกใหท่ีอําเภอ/เขต………….…..………….จังหวัด…………..………….…… ………………………………..… ………………………………………… 
วันเดือนปท่ีออกบัตร…………………………….………………………….……… 
วันเดือนปท่ีบัตรหมดอาย…ุ……………………………..……………………….. 

การรับราชการทหาร ศาสนา 

 ……………………….………… ………………………………..…..…… 
อาชีพปจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 
ป พ.ศ. 

สถานศึกษา/หนวยงาน ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานท่ีทําในชวง 3 ปหลัง) 
ป พ.ศ. ช่ือและท่ีอยู 

ของหนวยงาน 
ตําแหนงงานและ 

หนาท่ีโดยยอ 
เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 

จาก ถึง 
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     โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถาม)ี 

 
 
 
 
 
 

     โปรดใหขอมลูเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับ และอธิบายวาประสบการณน้ัน ๆ เปนประโยชนตองานท่ีสมัครในครั้งน้ีอยางไรบาง 

 
 
 
 
 
 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ  (ถาม)ี 

 
 
 
 
 
 

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจารยในมหาวิทยาลัย 
โปรดอยาระบุชื่อบุคคลท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน) 
 

ช่ือและนามสกุล 
 

 
ตําแหนงปจจุบัน 

 

 
ท่ีทํางานปจจุบันและโทรศัพท 

 

 
ระบุความสัมพันธกับทาน 

 
    
    
    
    
 

6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครของกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต เร่ือง รับสมัคร 
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562  

 
  ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ 

หรือไมตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 
 

 
     ลงช่ือ…………………..……………………………….ผูสมัคร 

            (…………………………………………………..) 

     ยื่นใบสมัครวันท่ี…………เดือน………….……….พ.ศ……….…… 
 



หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 

ลําดับ รายการ เอกสารหลักฐาน 
มี ไมมี 

๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน 
๖ เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป   

  

๒ สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ   
๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)แสดงวาเปนผู มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับภาษาไทย) โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร (ภายในวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับ
อนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร (ภายในวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒) มายื่นแทนก็ได  

  

๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ   
๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ   
๖ สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน สด. ๙ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ   
๗ หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ   
๘ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – 

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
  

 
หมายเหตุ : สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย  
 

 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบเอกสาร พรอมแนบเอกสารหลักฐานครบถวน  
 

 
 
     ลงช่ือ…………………..……………………………….ผูสมัคร 

            (…………………………………………………..) 

     ยื่นใบสมัครวันท่ี…………เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


	
	ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป


