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                                                          ใบสมัครงาน 
                                    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 

วันท่ีสมัคร.......................................................    ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก...................................................................... 
ตำแหน่งท่ีต้องการสมัคร    

เงินเดือนที่ต้องการ - บาท 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เลขบัตรประชาชน    วันหมดอายุ ออกบัตรโดย   
ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ........................) 

ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss./Other………………….) 

เพศ        ชาย         หญิง   วัน/เดือน/ปี เกิด  อายุ                     ปี 

สถานภาพ       โสด               สมรส            หย่า             หม้าย   

ศาสนา   เชื้อชาต ิ  สัญชาติ   
หมู่โลหิต น้ำหนัก                             กก. ส่วนสูง                             ซม. 

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่          ไม่มี               มี  (โปรดระบุ) 

การรับราชการทหาร        เกณฑ์ทหารแล้ว          ยังไม่ได้เกณฑ์          ได้รับการยกเว้น เพราะ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ตามทะเบียนบ้าน)                                                                                                                                     

รหัสไปรษณีย์ 
ท่ีอยู่(ท่ีติดต่อสะดวก)                                                                                                                                      

รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร E-Mail Address  

ประวัติการศึกษา  (กรอกประวัติโดยเริ่มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน) 

ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา สถาบัน 
สถานะ ปีท่ีเริ่ม

ศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ เกรดเฉลี่ย 

สำเร็จ ศึกษาอยู่ 
ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้น 

        

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.         

อนุปริญญา/ปวส.         

ปริญญาตรี          

ปริญญาโท          

ปริญญาเอก         

ความรู้ความชำนาญพิเศษ (โปรดระบุ....) 
ความรู้ด้านภาษาอื่นๆ  โปรดระบ(ุดีมาก ดี พอใช้) ภาษาอังกฤษ      ภาษาจีน   ภาษาญี่ปุ่น     อื่นๆ (ระบุ)  

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ • Microsoft Office       ดีมาก       ดี       พอใช้       ไม่ได้เลย 
 • โปรแกรมอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................. 
ความสามารถอื่นๆ  

งานอดิเรก   

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

1 รูป 
(แต่งกายสุภาพ) 
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ประวัติการทำงาน  

 ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน                               มีประสบการณ์ในการทำงาน(เริ่มจากปัจจุบันจนถึงอดีต)     

1.  สถานท่ีทำงาน  

ท่ีตั้ง                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 โทรศัพท์ 

ตำแหน่ง  

ประเภทงานท่ีปฏิบัติ   อธิบายลักษณะงานเพิ่มเติมโดยสังเขป  

รายได้   1.  เงินเดือน                                 บาท  

2.  รายได้อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
(วัน/เดือน/ปี)  

เริ่มต้น สิ้นสุด รวมอายุงาน สาเหตุท่ีลาออก  

   

2.  สถานท่ีทำงาน  

ท่ีตั้ง                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 โทรศัพท์ 

ตำแหน่ง  

ประเภทงานท่ีปฏิบัติ   อธิบายลักษณะงานเพิ่มเติมโดยสังเขป  

รายได้   1.  เงินเดอืน                                 บาท  

2.  รายได้อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
(วัน/เดือน/ปี)  

เริ่มต้น สิ้นสุด รวมอายุงาน สาเหตุท่ีลาออก  

   

รวมอายุงานทั้งสิ้น ( จากอดีตถึงปัจจุบัน).......................ปี .......................เดือน  

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 หน่วยงาน สามารถกรอกเพิม่เตมิ หรือยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเตมิได้  
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ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 

ชื่อหลักสูตร สถานที่ จัดโดย วัน/ เดือน /ปี 
รวม

ระยะเวลา 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ประวัติครอบครัว 

คู่สมรส  ชื่อ-สกุล  (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..)                                                             อายุ              
ปี      

อาชีพ  

ตำแหน่ง  สถานท่ีทำงาน  

โทรศัพท์  ท่ีอยู่(ท่ีติดต่อสะดวก)  

บุตร        ไม่มีบุตร       มีบุตร  จำนวน                 
คน 

      ศึกษา                คน           ไม่ศึกษา                    คน   

บุตรคนท่ี 1   ช่ือ-นามสกุล  วันเกิด                      อายุ         
ปี 

ระดับการศึกษา 

บุตรคนท่ี 2   ช่ือ-นามสกุล  วันเกิด                      อายุ         
ปี 

ระดับการศึกษา 

 บิดาของผู้สมัคร      มรณะ          มีชีวิตอยู่             อายุ           ปี 

ช่ือ-สกุล   สัญชาติ ศาสนา 
อาชีพ   โทรศัพท์ 
มารดาของผู้สมัคร      มรณะ           มีชีวิตอยู่ อายุ           ปี 
ช่ือ-สกุล   สัญชาติ ศาสนา 

อาชีพ   โทรศัพท์ 
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บุคคลอ้างอิง 1  

บุคคลอ้างอิง 2 

หมายเหตุ : บุคคลอ้างอิงต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด (ไม่ใช่ญาติ) และทาง สปสช. ต้องสามารถสอบถามข้อมูลของผู้สมัครได้ 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า “ข้าพเจ้าไม่เป็นข้าราชการตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด และข้อความท่ีเขียนข้างต้นเป็นความจริง หาก สปสช. ตรวจ
พบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีลาออก หรือให้ สปสช. เลิกจ้างโดยไม่เรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีใดๆ ” 
 

    
      ลงช่ือ……………………………………….ผูส้มัคร  

                                                                       (......................................................................................)   
   

 
 
 

  

ชื่อ – นามสกุล  

ตำแหน่ง  หน่วยงาน 

อาชีพ  ความสัมพันธ์ 

ท่ีอยู่(ท่ีติดต่อได้สะดวก)  

โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ โทรสาร 

ชื่อ – นามสกุล  

ตำแหน่ง  หน่วยงาน 

อาชีพ  ความสัมพันธ์ 

ท่ีอยู่(ท่ีติดต่อได้สะดวก)  

โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ โทรสาร 

ชื่อ – นามสกุล  

ความสัมพันธ์  อาชีพ 

ท่ีอยู่(ท่ีติดต่อได้สะดวก)  

โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ โทรสาร 

E-mail Address :  


