
  

 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานช่ัวคราว สายวิชาการ  

ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป 
—————————- 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป จ านวน 6 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. ต าแหน่งที่จ้าง 
  ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ  จ านวน   6   อัตรา   

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิ ธีการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 แนบท้ายประกาศนี้ 

 

 3. อัตราค่าจ้าง 
  อัตราค่าจ้างเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562  
  ทั้งนี้ อาจจะได้รับการพิจารณาอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า หากมีความรู้ความสามารถ      
มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ส าคัญทางด้านวิชาการ และ/หรือด้านการวิจัย/นวัตกรรม          
เป็นรายกรณีไป 
 

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      
โทร. 0 2256 4092-7 ต่อ 124  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  
 หรือ Download ใบสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”> 
ประกาศรับสมัครงาน  > ใบสมัครงาน-อาจารย์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตาม ข้อ 5 ทาง E-mail: 
hr.recruit@stin.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยทรัพยากร
บุคคล โทร. 0 2256 4092-7 ต่อ 124 
 

 5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร 
   5.1 ใบสมัครงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

   5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
   5.3 ส าเนาทะเบียบบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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   5.4 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
    5.5 ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

  5.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  
   5.7 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
 

  เอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกอย่างจะต้องน าต้นฉบับมาแสดง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (สมัครทาง E-Mail ให้น าต้นฉบับมาในวันสอบ) 
 

 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ 
  - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท 
 

          ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ได้ที่ 
 

 
 
 

 ส่งหลักฐานการช าระเงินเข้ามาที่ E-mail : hr.recruit@stin.ac.th พร้อมเขียนชื่อนามสกุล 
และชื่อต าแหน่งที่สมัครสอบมาให้ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

7.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ
และการสัมภาษณ์ อนึ่ง อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
 

 8. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทาง www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”> ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ ประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าจะสรรหาครบตามอัตราที่ประกาศ 

 

 9.  ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ตามล าดับที่ในบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามความรู้ความสามารถและข้อตกลงภาระงานตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลก าหนด  
  
    

       ประกาศ ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ 
 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ) 
        อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 408-121480-4 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 

 



  

 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 
———————— 

 
ต าแหน่งที่ 1    :  ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวชิาการ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
 1. อายุเกินหกสิบปี 
 2. ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์   
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ส าคัญทางด้านวิชาการ  
    และ/หรือด้านการวิจัย/นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน 
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผา่นการตรวจ 
     สุขภาพและมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1 ปี  
 5. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
  7. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

 

                

หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
     สภากาชาดไทย 

 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 
 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี ้
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่ง 
      ที่จะจ้าง  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะจ้าง 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ  
      ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 
 

———————- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 
———————— 

 
ต าแหน่งที่ 2    :  ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวชิาการ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
 1. อายุเกินหกสิบปี 
 2. ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์   
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ส าคัญทางด้านวิชาการ  
    และ/หรือด้านการวิจัย/นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน 
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผา่นการตรวจ 
     สุขภาพและมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1 ปี  
 5. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
  7. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

 

                

หน่วยงาน   :  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
  สภากาชาดไทย 

 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี ้
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่ง 
      ที่จะจ้าง  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะจ้าง 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ  
      ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 

———————— 
 

ต าแหน่งที่ 3    :  ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวชิาการ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
 1. อายุเกินหกสิบปี 
 2. ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์   
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ส าคัญทางด้านวิชาการ  
    และ/หรือด้านการวิจัย/นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน 
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผา่นการตรวจ 
     สุขภาพและมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1 ปี  
 5. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
  7. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    
                

หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์  ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์   
     สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี ้
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่ง 
      ที่จะจ้าง  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะจ้าง 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ  
      ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 

———————— 
 

ต าแหน่งที่ 4    :  ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวชิาการ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต   
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
 1. อายุเกินหกสิบปี 
 2. ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์   
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ส าคัญทางด้านวิชาการ  
    และ/หรือด้านการวิจัย/นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน 
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผา่นการตรวจ 
     สุขภาพและมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1 ปี  
 5. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
  7. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

 

                

หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   
     สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี ้
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่ง 
      ที่จะจ้าง  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะจ้าง 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ  
      ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                    
 

ใบสมัครงาน 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
1. ต าแหน่งงานที่สมัคร...................................................... สาขาวิชา................................................................... 

2.  วุฒิการศึกษา.............................................................สาขา/วิชาเอก............. .................................................. 

3. ข้อมูลส่วนตัว 

3.1 ชื่อ-นามสกุล 
(นาย,    นาง,   นางสาว).....................................................นามสกุล.......................................................... . 

3.2 สัญชาติ..................................................................................ศาสนา............................................................... 

3.3  วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................อาย.ุ.................................ปี (นับถึงวันสมัคร) 

3.4 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่...................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................... 

   จังหวัด..........................................เมื่อวันที.่...............................หมดอายุวนัที่......................................... 

3.5 ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย......................................  

ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์............................................... 

3.6 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................................................. 

ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์............................................... 
E-mail ……………..…...……………………………… โทรศัพท์มือถือ………..................................………....…………... 

3.7 บิดาชื่อ......................................นามสกุล.................................สัญชาติ.....................อาชีพ.............................. 
มารดาชื่อ...............................นามสกลุ...............................สญัชาต.ิ..................อาชีพ............................ 

3.8 สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย  สมรสไม่ได้จดทะเบียน  

 คู่สมรสชื่อ.................................นามสกุล............................สญัชาต.ิ..................อาชีพ.......................... 
ต าแหน่ง......................................................................................อายุงาน.................ปี.........................เดือน 

สถานที่ท างาน........................................................................................โทรศัพท์............................................ 

 

 
 
 

 

รูปถ่าย ขนาด  

1 นิ้ว 

ใบสมัครเลขที่........................ 
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4. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิการศึกษาที่ได้รับให้ครบ 3 ช่อง โดยเรียงล าดับจากวุฒิสูงสุด) 
 

ปี พ.ศ. สถานศกึษา ประกาศนยีบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย                 
ต่อหลกัสูตร ต้ังแต่ ถึง 

     

     

     
 

5. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดระบุรายละเอียดของงานที่ท าเรียงล าดับจากปัจจุบัน) 
 

วัน เดือน ปี 
 

ชื่อสถานที่ท างาน/ฝึกงาน 

 
ต าแหน่งงานและ 

ลักษณะงาน 

เงินเดือน 
คร้ังสุดท้าย 
ก่อนออก 
(บาท) 

เหตุที่ออก   
(ถา้มีความผิด
ให้ระบุด้วย) ต้ังแต่ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 

      

      

      

 

6. ความรูค้วามสามารถพเิศษ (ถ้ามี) 
 

ด้าน รายละเอียด ดีมาก ด ี ปานกลาง 

ภาษา     

คอมพิวเตอร์     

อ่ืนๆ     

 

7. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
(โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 
 

 (          (ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งปจัจบุัน ที่ท างานปัจจุบนัและ 
โทรศัพท ์

ระบุความสมัพันธ์ 
กับท่าน 
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8. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครและคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน   
  ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 10 ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ 
     บริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

(1)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ีส าหรับชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือเป็นทหาร 
      กองหนนุ ยกเวน้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของสภากาชาดไทย 
(2)  มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(3)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ 
      ความสามารถ จติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ก าหนด 
(4)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรอืถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน 
(7)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจา้หน้าที ่หรอืผู้มีต าแหน่งบรหิารในพรรคการเมือง 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ได้ 
      กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 

 (9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหนว่ยงานอื่น 
9. ข้าพเจา้เคยมีประวัติการถกูด าเนนิคดีมาก่อนหรือไม่ 

 เคย (ตอบค าถามข้อต่อไป)  ไม่เคย  
9.1 หากเคยเป็นคดีประเภทใด 

 คดีอาญา  คดีล้มละลาย 
9.2 กรณีคดีอาญาเปน็ความผดิเกี่ยวกับเรื่องใด 

 

  ความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด     ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย   ความผดิเกี่ยวกับเพศ 

  ความผดิเกี่ยวกับทรัพย์             ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปนื            ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 

  ความผิดเกี่ยวกับจราจร (เฉพาะคดีที่ข้ึนศาลเท่านั้น) 
                    โปรดระบุ.......................................................ผลคดีและพฤติการณ์เป็นอย่างไร (อธบิายพอสังเขป) 
...........................................................................................................................................................................
. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ตามใบสมัครฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง   

ทุกประการ หากภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้ว
ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบันการพยาบาลฯ  ด าเนินการให้ออกเพราะเหตุขาดคุณสมบัติต่อไป 

ลงชื่อ.................................................ผูส้มัคร 
(.........................................................) 

ลงชื่อ.................................................ผู้รบัสมัคร 
(......................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน......................พ.ศ............... 
**************************************************************************************************** 

ท่านทราบข่าวการรับสมัคร 
 หนังสือพิมพ์......................................................  Internet…………………………….…..……….... 
 อื่น ๆ  (โปรดระบุ)............................................ 


