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ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

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

  ดวยโรงพยาบาลมหาสารคาม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ังแบบ
สัญญาจาง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท 
ตําแหนง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ มและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑.  ช่ือตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ตาํแหนงท่ีรับสมัคร
1.1   ตําแหนงนักกายภาพบําบัด   จํานวน 1 อัตรา 

   จํานวน 6 ตําแหนง 9 อัตรา  คือ 

1.2   ตําแหนงนายชางโยธา    จํานวน 1 อัตรา 
1.3   ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
1.4   ตําแหนงผูชวยทันตแพทย   จํานวน 1 อัตรา 
1.5   ตําแหนงพนักงานเปล    จํานวน 3 อัตรา 
1.6   ตําแหนงพนักงานบริการ  (รปภ.)   จํานวน 2 อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีสวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ท้ังนี้ ตองเปนไปเพ่ือความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการนั้น  

หมายเหตุ…   
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 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง           (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ดังรายละเอียดแนบทาย)  

3.  การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร- 
       ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาล

มหาสารคาม (ชั้น ๓ อาคารผูปวยนอก) ตั้งแตวันท่ี 20 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ในวันและเวลา
ราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (1) รปูถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดาํ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป  
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

(2) สาํเนาแสดงผลการศึกษา ตวัอยางเชน ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ท่ี
แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จาํนวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และ 
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 28  กุมภาพันธ  2563 

 (๓)  สาํเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี (ถามี)  
ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ  2  ฉบบั 
(5)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน   

ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 2 ฉบบั 
(6) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับตําแหนงใดที่กําหนดใหใชประสบการณ

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง)  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํา
รบัรองสาํเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

(7)  หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหาร (สด. 9) หรือ (สด.43) สําหรับผูสมัครเพศชาย 
จํานวน 2 ฉบับ   

(8)  ใบรับรองแพทย ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (นับถึงวันทีป่ดรับ
สมัคร) และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ  ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) 

 3.3 คาสมัครสอบ 

ฉบับจรงิ  

  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้  
- ตําแหนงลําดับท่ี     1.1    ตาํแหนงละ    2๐๐   บาท  
- ตําแหนงลําดับท่ี     ๑.2 -  ๑.6    ตําแหนงละ 1๐0   บาท 

 เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
แตท้ังนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

3.4 เง่ือนไข… 
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3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยืน่หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีทีมี่ความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงทีส่มัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลมหาสารคาม จะไมคนืคาสมัครสอบทุกกรณี 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 4 มีนาคม 2563   ณ   บอรดหนาลิฟต   
ตึกอาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม และทางเว็บไซตของโรงพยาบาล
มหาสารคาม

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

http://www.mkh.go.th 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1 

-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
-  ความรูความสามารถท่ัวไป 

 
50 
50 

 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสมัภาษณ 

รวม 200  

  

 โรงพยาบาลมหาสารคาม  จะดาํเนนิการประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี  1  กอน  และผูผานการประเมิน 
ในครั้งท่ี 1 ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี 2 ตอไป 

6. เกณฑการตัดสิน 
  ผู ที ่จะถือวาเปนผู ที ่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ที ่ไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ แตละครัง้ ไมต่ํากวารอยละ 60 
  ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 2 
จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ท่ี 1 ไมต่ํากวา  
รอยละ  60 
 
 
               การจัดจาง… 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

 

1.  
ประเภท  ท่ัวไป 

ตําแหนงนักกายภาพบําบัด 

กลุม  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผูปวยดวยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
เกีย่วกับการบําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนือ้ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาทและ
ความพิการตางๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบําบัด โดยการใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลัก
กลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพชนิดตางๆ เพ่ือฟนฟู 
ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทาง
หนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง          1  อัตรา 
คาจาง          15,960 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทาง
กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 
 

2.  
ประเภท      ท่ัวไป 

นายชางโยธา 

กลุม       เทคนิค 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางดานชางโยธา  ซึง่มีลักษณะการปฏิบัติงานชางโยธา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
กอสราง ตรวจสอบ แกไข กําหนดรายละเอียดใหตรงกับรูปแบบ และรายการควบคุมการกอสราง วางโครงการการ
กอสรางในดานชาง รวบรวมจัดเก็บขอมูล และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   
อัตราวาง          1  อัตรา  
คาจาง          10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน      ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง สิทธิประโยชน 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง       วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอืน่ทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา 

สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการกอสราง หรือสาขาวิชาสถาปตยกรรม  
2. เพศชาย ตองพนการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนแลวเทานั้น 
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3.    
ประเภท     ท่ัวไป 

ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

กลุม     บริการ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานการใหบริการงานเอกสารตาง ๆของทางราชการ เอกสารดานวิชาการและอ่ืน ๆ ภายใน
หนวยงาน รวมทั้งการรับ - สงลงทะเบียนหนังสือ เอกสารทางราชการ การผลิตเอกสาร การจัดทํารูปเลม การถาย
สําเนาเอกสารและการบันทึกรายละเอียดของรายการตางๆ  ตามรูปแบบท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบ อางอิงหรือเปนหลักฐานการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
อัตราวาง        1  อัตรา   
คาจาง          8,300  บาท 
สิทธปิระโยชน     ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง สิทธิประโยชน 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง       วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
2. ไมจํากัดเพศ (เพศชายตองพนการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนแลวเทานั้น)  

4.  ตําแหนงผูชวยทันตแพทย
ประเภท              ท่ัวไป 

  

กลุม บริการ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางดานการชวยเหลือทันตแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการ   
การรกัษาทางดานทันตกรรม ใหกับผูมารับบริการ รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคท่ีเก่ียวกับชองปาก
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง          1 อัตรา   
คาจาง               8,300 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  1  ป ตอจาก 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรอื  
2. ไมจํากัดเพศ (เพศชายตองพนการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนแลวเทานั้น)  
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5.   
ประเภท      ท่ัวไป 

ตําแหนงพนักงานเปล  

กลุม      บริการ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและนอนเปลนอน พรอมดูแล
บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครือ่งมือเครือ่งใช ทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอืน่ที่เกีย่วของ  

อัตราวาง       3      อัตรา  
คาจาง                  7,590  บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
2. เพศชายตองพนการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนแลวเทานั้น 

 
6.   ตําแหนงพนักงานบริการ
ประเภท     บริการ 

 (รปภ.)  

กลุม     บริการ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขกหรือผู
มารับบริการ ใหบริการอาหารและเครือ่งดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเปนตองใชแรงงานท่ัวไป รวมถึงงานบริการยานพาหนะ  
ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง         2    อัตรา 
คาจาง            7,590 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายสายสามัญ หรือไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
2. เพศชาย อายุ 18 - 45 ป ตองพนการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนแลวเทานั้น 
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
4. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและไมมีโรคประจําตัว 
5. มีทัศนคติท่ีดีตองานบริการและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 



                    ใบสมคัรเลขท่ี………………. 
 

ใบสมัครสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
………………………………. 

 
1. ขอมูลสวนตัว 
ช่ือและนามสกุล สมัครตําแหนง  
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….………… ………………………………………………………….………………… 
ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………………………………..…………… วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุ
…………………………………………………………………………………….…………… ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขโทรศัพทบาน/มอืถือ ……………………………………………………… สถานท่ีเกิด (จังหวัด) เช้ือชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………..….. ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………..……………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกใหท่ีอําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. ……………………………….... ……………………………….... 
วันเดือนปท่ีออกบัตร………….…………….หมดอาย…ุ…………..……..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 
 ……………………………….... ……………………………….... 
อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
เหตุผลท่ีออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 
                 ป พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปรญิญาบัตร/วิชาเอก 
      จาก        ถึง   
    
    
    
    
    
    
หลักสตูรเพ่ิมเตมิ     การฝกอบรม 
  
  
  
  
3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานท่ีทําในชวง 5 ปหลัง) 
                  ป พ.ศ.        ช่ือและท่ีอยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   
      
      
      
      
      
โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผานมาในชวง 5 ปหลัง (ถามี) 
 

 

 

 
 

 

ติดรูปถาย 

1.5x2 น้ิว 
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โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับ และอธิบายวาประสบการณน้ัน ๆ เปนประโยชนตองานท่ีสมัครในครั้งน้ี 
อยางไรบาง 
 
 
 

 
4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 
 
 
 
 

 
5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุช่ือบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุช่ือบุคคล 
ท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน) 
     ช่ือและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ท่ีทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 
    
    
    
    
    

 
6. ขาพเจามีคณุสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครของ โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                         

เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหารและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ลงวันท่ี .............................................. 

ขอรบัรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับความจริง   
ใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 
 
 
           ลงช่ือ……………………………………………..ผูสมัคร 
                   (……………………………………………) 
      ยื่นใบสมัครวันท่ี………..เดือน………………พ.ศ…………..  
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