
















 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
การตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร 
 

 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว    
ถ่ายครั้งเดียวกันไมเ่กิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมคัร) (ให้เขียนช่ือ-สกลุ หลังรูปถ่าย)  จ านวน 3 รูป  
 (2) ส าเนาประกาศนยีบัตร ส าเนาปริญญาบัตร  ท่ีแสดงว่าเป็นผูม้ีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหนง่ที่
สมัคร และส าเนาระเบยีนแดสงผลการศึกษา(Transcript of Records)     จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ       
 (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ(ส าหรับต าแหน่ง ทีก่ าหนดให้ต้องมีตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง          จ านวน 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมคัรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  
(ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมคัรไม่ตรงกัน)      จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535)      จ านวน 1 ฉบับ  
 (7) ส าเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)     จ านวน 1 ฉบับ  
 (8) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ  
 (9) หนังสือรับรองการได้รับวัคซีน COVID – 19   จ านวน 1 ฉบับ 
       
 หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับท่ีน ามาใช้ในวันสมัคร กรณุาน าฉบับจรงิมาด้วย และส าเนาทุกฉบับให้รับรองส าเนา 

ด้วยตนเองในวันท่ีมาสมัคร 
 

  ครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน 
 

ผู้ตรวจเอกสาร  …………………….……………… 
วันท่ี …………………… 

                 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจ าตัวสอบ ……………….. 



 
 

 
ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง (รายคาบ) 

ของส่วนราชการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
(กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง) 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………….………….  
2. ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร : .…………………….…….…………………………………………………………………..……    

(ประวัติส่วนตัว) 
3. เพศ    ชาย   หญิง 
4. สถานภาพ   โสด        แต่งงาน              หม้าย     แยกกัน  

           อาศัยกับครอบครัว  บ้านตัวเอง   บ้านเช่า     หอพัก 
5. วัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อายุ ……................... ปี     
    (นับถึงวันรับสมัคร)  (ต้องน าหลักฐาน เช่น สูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน 
    หรือใบทหารกองเกินอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงด้วย)  
6. สัญชาติ  ……………………………................  ศาสนา …………………....................เชื้อชาติ  ………………................... 
7. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………….. หมู่ที ่……..….ถนน  ............……………....…….....ต าบล/แขวง  ……………….…….. 
อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จังหวัด  ...…………...........…..........   รหัสไปรษณีย์  ……………..……... 
8. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……...ถนน  ............…....……....ต าบล/แขวง  …………..………….. 
อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จังหวัด  ...…………...........…..........   รหัสไปรษณีย์  …………..………... 
9. โทรศัพท์ (บ้าน)  ………........……….........................(มือถือ)  ............................................  
อีเมล์   E-mail…………………………………………………………………………………………………………………  
10. บัตรประชาชนเลขท่ี..............…………..............................   บัตรหมดอายุ  ...……………..............   
11. สถานภาพทางทหาร   ผ่านการคัดเลือกแล้ว 1.ได้รับการยกเว้น 2.ปลดเป็นทหารกองหนุน3.ยังไม่ได้รับการเกณฑ ์

                  ยังไมผ่่านการคัดเลือกแล้ว   
12. กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……........................................... เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ........... 
ที่อยู่ .......................................................................................... ...............................โทร. .................................. 
13. ทราบข่าวการรับสมัครจาก  ........................................................................................................................... 
14. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่?  มี    ไม่มี      
ถ้ามีโปรดระบุชื่อโรค  .............................................................................................. .................................... 
15. ท่านเคยสมัครงานกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มาก่อนหรือไม่  เคย             ไม่เคย  
16. ท่านมีบุคคลที่ท างานอยู่ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ซึ่งท่านรู้จักดี (ถ้ามีระบุ)............................................... 
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ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 
 

ใบสมัครเลขท่ี ………..………….. 
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(ประวัติครอบครัว) 
17. บิดา ชื่อ-สกุล ............................................................อายุ ........... ปี  อาชีพ .....................ยังมีชีวิต เสียชีวิต 
18. มารดา ชื่อ-สกลุ..........................................................อายุ ........... ปี  อาชีพ .....................ยังมีชีวิต เสียชีวิต 
19. ชื่อภรรยา/สามี ….………………………………………………อายุ ........... ปี  อาชีพ .....................ยังมีชีวิต เสียชีวิต 
20. มีบุตร …………. คน 
 
 (ประวัติการศึกษา) 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา 
ตั้งแต่ 
(พ.ศ.) 

ถึง 
(พ.ศ.) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย     
ปวช.     

ปวท. / ปวส.     
ปริญญาตรี     

สูงกว่าปริญญาตรี     
 
(ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน) 

สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจา้ง 
ระยะเวลา 

เหตุที่ออก เริ่ม ถึง 
       
       
       
       

 

(ความรู้ความสามารถพิเศษ) 
คอมพิวเตอร์ :  ไม่ได้     ได้ (ระบุมากกว่า 1 อย่าง)........................................................................ 
ภาษาอังกฤษ  ดีมาก   ดี     พอใช้  
ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุมากว่า 1 ภาษา)............................................................................................... .......................... 
อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................... ...................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

     (ลงชื่อ)  ………………..…….…….…………..  ผู้สมัครสอบ 
(…………………..…..………………) 

วันที่ ……. เดือน ………………… พ.ศ. ….…. 


