
 
 

 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าท างาน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จ้างเหมาบริการ)  
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 
.........................................................................................  

 
 เนื่องด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเข้าท างาน เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (จ้างเหมาบริการ) ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ ครั้ งที่ 16/2563               
เมื่อวัน 29 ที่ เมษายน พ.ศ. 2563 จึงเห็นสมควรให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าท างาน                        
เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จ้างเหมาบริการ)                  
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ดังนี้ 

 

1. หน่วยงานที่รับสมัคร 
1. ศูนย์บริการการพยาบาล  2   อัตรา 
2. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม  1   อัตรา 
3. หน่วยจัดการศึกษา   3   อัตรา 
4. หน่วยธุรการทั่วไป      2   อัตรา 
5. หน่วยทรัพยากรบุคคล    1   อัตรา 
6. หน่วยการเงินและบัญชี    3   อัตรา 
8. หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 1   อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 10 ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 และ                           
มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล                 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ชั้น 8 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้                    
เป็นต้นไป ในวันเวลาท าการ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สามารถกรอกประวัติในแบบฟอร์ม                 
ใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.stin.ac.th  หัวข้อข่าวการรับสมัครงาน และส่งหลักฐานการการสมัคร                
เข้ามาที่ E-mail: hr.recruit@stin.ac.th หรือติดต่อหน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 02 2564092-9 ต่อ 1153 
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 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
1) ใบสมัครงานพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 

ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และ Resume (ถ้ามี) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

ประกาศรับสมัคร  
5) ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรงตามประกาศรับสมัคร  
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร

ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด       
รับสมัคร คือวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มายื่นแทน  

6)  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (สด.8) หรือใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) 

7)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบรับรองการ
ท างาน (ถ้ามี)  

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมน าตัว
จริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                

ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยพุา  รอยกุลเจริญ 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ) 

   อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 



 

 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 
(รายละเอียดของแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบ) 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา เพศ อายุ 
(นับถึงวันสมัคร) 

จ านวน 
(อัตรา) 

ระยะเวลาการจ้าง 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการหรือ
นักวิชาการศึกษา 

ศูนย์บริการการพยาบาล 
 

ปวช.  ปวส. หรือปริญญาตรี  ช/ญ อายุไม่เกิน 40 ปี 2 3 - 4 เดือน 

2. นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
 

ปริญญาตรี ช/ญ อายุไม่เกิน 40 ปี 1 4 เดือน 

3. นักวิชาการศึกษา หน่วยจัดการศึกษา  
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ปริญญาตรี ช/ญ อายุไม่เกิน 40 ปี 3 4 เดือน 

4. นักประชาสัมพันธ์ หน่วยธุรการทั่วไป   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี 2 4 เดือน 

5. นักทรัพยากรบุคคล หน่วยทรัพยากรบุคคล   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี 1 1 เดือน 

6. นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

หน่วยการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ปริญญาตรี  ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี 2 4 เดือน 

7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

หน่วยการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ปวส.  ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี 1 4 เดือน 

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ  
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ปวช. หรือ ปวส.  ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี 1 4 เดือน 



 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------- 

ต าแหน่งที ่1    เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือนักวิชาการศึกษา (2 อัตรา) 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ   ศูนย์บริการการพยาบาล 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ  อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับ  ปวช.   ปวส.  หรือปริญญาตรี 
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานช่วยประสานงานอ านวยความสะดวกของศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์ ostomy และท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์, ส ารวจความต้องการบริการสุขภาพ, จัดท าสื่อ online, ช่วยท าเอกสารและบันทึกข้อมูล, ออกชุมชน 
ต้นแบบ 
 
ต าแหน่งที ่2     นักวิชาการศึกษา   (1 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ    ศูนย์วิจยัและนวัตกรรม 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานงานช่วยท าเอกสาร และใส่ข้อมูลเข้าระบบ erm 
 

 
ต าแหน่งที ่3  นักวิชาการศึกษา      (3 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยจัดการศึกษา  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
3. มีความรู้ด้าเครื่องมือการแพทย์และการพยาบาล การจัดท าข้อมูลสถิติ การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
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4. หากมีความสามารถด้านการแพทย์ (อุปกรณ์) , คอมพิวเตอร์กราฟิก , การจัดท าสื่อออนไลท์ , สถิติ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านการจัดวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล การดูแลและจัดเก็บในรูปแบบ

ฐานข้อมูล จัดท าสถิติรายงาน การจัดท าสื่อออนไลท์ การท า VDO  และ Graphic  ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
 
ต าแหน่งที ่4  นักประชาสัมพันธ์  (2 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาการสื่อสาร หรือสาขาสื่อสารมวลชน หรือ

สาขาการโฆษณา หรือสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน  และภายนอกสถาบันได้
เป็นอย่างดี  

4. มีทักษะในการท า graphic design  และสื่อสารข้อมูลเป็นภาพ (data visualization)  และการใช้งาน
โปรแกรมส านักงาน Microsoft  office ได้คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

5. สามารถพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษได้เป็นอย่างดี 
6. มีใจรักในงานบริการ  อดทน  เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงาน 
7. สามารถปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการได้            
8. มีประสบการณ์ด้านประสานงานกับสื่อมวลชน และเขียนข่าวสารหรือบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

จัดท า/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างน้อย 2 ปี 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
ต าแหน่งที ่5  นักทรัพยากรบุคคล    (1 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรบุคคล สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการใช้  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 
5. มีความสามารถในการจัดการศึกษาและข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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6. มีภาวะความเป็นผู้น าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
7. มีประสบการณ์ท างานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท าข้อมูลและบันทึกข้อมูล

บุคลากรลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ต าแหน่งที ่6  นักวิชาการเงินและบัญชี    (2 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยการเงินและบัญชี  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
4. หากมีประสบการณ์ในการท างานด้านงบประมาณ ต้นทุนต่อหน่วย หรืองานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 
6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การตรวจสอบข้อมูล, การบันทึกข้อมูล, การจัดเก็บเอกสาร,  

การจัดท าทะเบียนต่าง ๆ 
 

ต าแหน่งที ่7  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    (1 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยการเงินและบัญชี  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษา  ปวส.  สาขาวชิาการเงิน บัญชี  
3. มีความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรับ - จ่าย  
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
5. มีประสบการณ์ท างาน 
6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบันทึกข้อมูล, การจัดเก็บเอกสาร, การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบัญชี

ประจ าวัน/ประจ าเดือน การจัดท างบการเงิน 
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ต าแหน่งที ่8  เจ้าหน้าที่พัสดุ    (1 อัตรา) 
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  หน่วยบรหิารทรัพย์สินและพัสดุ  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษา  ปวช.  หรือ ปวส.    
3. มีความรู้ในงานด้านพัสดุ  
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
5. มีประสบการณ์ท างานด้านพัสดุ 
6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง, งานพัสดุ, การบันทึกข้อมูล, การจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ   

การจัดท าทะเบียนต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



  

                                                                                    
 

ใบสมัครงาน 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

1. ต าแหน่งงานที่สมัคร........................................................................................................................................... 

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 บ้านเลขที.่...................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 ดี 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 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร ้
      ความสามารถ จติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก 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) 

                   โปรดระบ.ุ......................................................ผลคดีและพฤติการณ์เป็นอย่างไร (อธบิายพอสังเขป) 
............................................................................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ตามใบสมัครฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุก
ประการ หากภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้า
ยินดีให้ทางสถาบันการพยาบาลฯ  ด าเนินการให้ออกเพราะเหตุขาดคุณสมบัติต่อไป 

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

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

******************************************************************************************************** 
ท่านทราบข่าวการรับสมัคร 

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


