






















เลขที่สมัคร  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
 เรียน  ผูอํานวยการสํานักอนามัย  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  
 สัญชาติ เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ป เดือน 
 (นับถึงวันที่สมัคร) เลขประจําตัวประชาชน ออกให ณ อําเภอ  
 จังหวัด วันที่ เดือน พ.ศ.  เปนผู 
  ไดรับทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสําเร็จการศึกษาวุฒิ  
   
 ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 ประเทศ วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ก. อนุมัติใหหนวยงานจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับ  
 ราชการในหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ โดยไดรับวุฒิ ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา 
 ดังกลาวจากสถานศึกษา วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.ก. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุได คือวุฒิ  
  ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
  เคยสอบแขงขันไดในตําแหนง ตามประกาศ 
 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานัก/สํานักงาน   
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว 
 แตไมสามารถไปรับการบรรจุได เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ 
 ทหาร และขณะนี้บัญชีผลการสอบแขงขันตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ขอสมัครเขารับการคัดเลือก 
 เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหนง  
 ของสํานัก/สํานักงาน และขอแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
 สถานที่เกิด จังหวัด ภูมิลําเนา  
 ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย ถนน  
 ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
 รหัสไปรษณีย e-mail address โทรศัพท  
 โทรศัพทมือถือ  
 อาชีพ  ลูกจาง/พนักงานราชการ 
   ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 
   อื่นๆ  
 

 
ติดรูปถายขนาด 
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 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท กอง/ฝาย  
 e-mail address โทรศัพท  
 สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 
 
 ชื่อสามี/ภรรยา สัญชาติ อาชีพ  
 ชื่อบิดา สัญชาติ อาชีพ  
 ชื่อมารดา สัญชาติ อาชีพ  
 
 2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
 มาพรอมใบสมัคร) 
  
  

วุฒิที่ไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

     
     
     
     
     
     

 
 3. ประวัติการทํางาน/ฝกงาน 
 

สถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย

กอนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

เหตุผลที่ออก 
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 4. ความรูความสามารพิเศษ  
    
    
    
 
 ขาพเจาขอรบัรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ผูสมัคร 
 ( ) 
 วันที่ เดือน ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เลขที่สมัคร 301001     301001   

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
 เรียน ผูอํานวยการสํานักอนามัย  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  รักษดี  การงานดี  
 สัญชาติ  ไทย เกิดวันที่  1 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2530 อาย ุ 29 ป เดือน 
 (นับถึงวันที่สมัคร) เลขประจําตัวประชาชน  1-1012-00170-01-1 ออกให ณ อําเภอ  ดินแดง  
 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร วันที่  9 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.    2550 เปนผู 
  ไดรับทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสําเร็จการศึกษาวุฒิ  
   
 ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 ประเทศ วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ก. อนุมัติใหหนวยงานจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับ  
 ราชการในหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ โดยไดรับวุฒิ ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา 
 ดังกลาวจากสถานศึกษา วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.ก. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุได คือวุฒิ  แพทยศาสตร-  
 บัณฑิต ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
 วันที่  25 เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2554  
  เคยสอบแขงขันไดในตําแหนง ตามประกาศ 
 การขึ้นบญัชีผูสอบแขงขันไดของสํานัก/สํานักงาน   
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว 
 แตไมสามารถไปรับการบรรจุได เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ 
 ทหาร และขณะนี้บัญชีผลการสอบแขงขันตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ขอสมัครเขารับการคัดเลือก 
 เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหนง  
 ของสํานัก/สํานักงาน และขอแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
 สถานที่เกิด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานคร  
 ที่อยูปจจุบันบานเลขที ่ 111/1 หมูที ่ 1 ตรอก/ซอย  - ถนน  มิตรไมตรี  
 ตําบล/แขวง  ดินแดง อําเภอ/เขต  ดินแดง จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
 รหัสไปรษณีย  10400 e-mail address dataperson@gmail.com โทรศัพท  02-2452615  
 โทรศัพทมือถือ  086-1011110  
 อาชีพ  ลูกจาง/พนักงานราชการ 
   ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 
   อื่นๆ  พนักงานเอกชน  
 

 
ติดรูปถายขนาด 
  1.5 x 2 นิ้ว 
 

ตัวอยางการกรอกขอมูล 
 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
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 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท  โรงพยาบาลสุขภาพ กอง/ฝาย  สุขภาพอนามัย  
 e-mail address health.hospital@gmail.com โทรศัพท  02-222222  
 สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 
 
 ชื่อสามี/ภรรยา  - สัญชาติ   - อาชีพ   -  
 ชื่อบิดา   นายปติ  การงานดี สัญชาติ   ไทย อาชีพ  พนักงานเอกชน  
 ชื่อมารดา นางมานี  การงานดี  สัญชาติ   ไทย อาชีพ  รับราชการ  
 
 2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
 มาพรอมใบสมัคร) 
  
  

วุฒิที่ไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

ประถมศึกษาที่ 6 - 3.80 โรงเรียนราชวินิต 2536-2542 

มัธยมศึกษาปที่ 3 วิทย-คณิต 3.80 โรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัย 2542-2545 

มัธยมศึกษาปที่ 6 วิทย-คณิต 3.80 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2545-2548 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร 3.80 มหาลัยวิทยาลัยมหิดล 2548-2555 

     
     

 
 3. ประวัติการทํางาน/ฝกงาน 
 

สถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย

กอนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

เหตุผลที่ออก 

โรงพยาบาลสุขภาพ แพทยรักษาโรคทั่วไป 25,000 2556-ปจจุบัน  
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 4. ความรูความสามารพิเศษ  -พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดดี  
                                    - ใชโปรแกรม MS office ไดด ี  
    
    
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)           รักษดี  การงานด ี ผูสมัคร 
 (         นายรักษดี  การงานด ี ) 
 วันที่ เดือน ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




