


































 

แบบฟอรมการยื่นหลักฐานและเอกสารของผูสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่      

ขาพเจา      นาย      นาง      น.ส.     
สมัครคัดเลือกในตําแหนง เลขประจําตัวผูสมัคร      
ไดนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงพรอมสําเนามายื่น ในวันที่     เดือน                   พ.ศ.          ประกอบดวย 
 1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 

  2. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  3. ทะเบียนบาน พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  4. หลักฐานการศึกษา ระดับ      ปริญญาตรี     ปวส.    ปวท.    อื่นๆ ระบ ุ  

        4.1 วุฒบิัตรฯ สาขา      พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

    4.2 อนุมัติบัตรฯ สาขา      พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

            4.3 ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการใหปริญญาบัตร ภายในวันปด
รับสมัคร พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  โปรดระบุชื่อปริญญาบัตร    

       4.4 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ฉบับภาษาไทย พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

       4.5 ใบประกอบวิชาชีพ พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 

    4.6 อื่นๆ ระบ ุ        พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  5. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ก. จํานวน 1 ฉบับ 

  6. ใบสําคัญทางทหาร สด.8  สด.9  หรือ  สด.43  พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผูสมัครเพศชาย) 

  7. ใบสําคัญการสมรส (ทะเบียนสมรส) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี)  

  8. ใบสําคัญการหยา (ทะเบียนหยา) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

  9. ใบเปลี่ยน...    คํานําหนานาม และหรือ...   ชื่อตัว พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 

  10. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

  11. ผูสมัครที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง ใหยื่นใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีคูกับสําเนา
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

ลงชื่อ     (เจาหนาที่ผูตรวจสอบ)               ลงชื่อ                (ผูสมัครฯ) 

      (                                   )               (                               )  

ขอไดโปรดแจงที่มาการรับรูขาวรับสมัครฯ 

   ทางเว็บไซตสํานักอนามัย      
   ทางเว็บไซตกทม.      
   ทางเจาหนาที่สํานักอนามัย 
   อื่นๆ โปรดระบุ    



  เลขประจําตัวผูสมัคร  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

  กรณีเหตุพิเศษ เปนผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ใชในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

 บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามที่ ก.ก. กําหนด  
 

 1.  ขอมูลสวนบุคคล 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   
 สัญชาติ เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ป เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

 เลขประจําตัวประชาชน ออกให ณ อําเภอ  

 จังหวัด       วันที่         เดือน           พ.ศ.    
 สถานที่เกิด จังหวัด ภูมิลําเนา  

 ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย ถนน  

 ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
 รหัสไปรษณีย e-mail address โทรศัพท  

 โทรศัพทมือถือ  

 อาชีพ  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตําแหนง  

   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  

   ลูกจาง/พนักงานราชการของสวนราชการอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 

   อื่น ๆ  

 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท กอง/ฝาย  
 e-mail address โทรศัพท  

 สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 

 ชื่อสามี/ภรรยา สัญชาติ อาชีพ  
 ชื่อบิดา สัญชาติ อาชีพ  

 ชื่อมารดา สัญชาติ อาชีพ  

 
 

 

 
 

 

 
ติดรูปถายขนาด 

1.5 x 2 นิ้ว 
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 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 

     
     
     
     
     
     

 
 4. ความรูความสามารพิเศษ  
    
    
    
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ผูสมัคร 
 ( ) 
 วันที่ เดือน ป  



 

แบบฟอรมการยื่นหลักฐานและเอกสารของผูสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่   1/2565   

ขาพเจา      นาย      นาง      น.ส.   รักษดี  การงานดี  
สมัครคัดเลือกในตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ เลขประจําตัวผูสมัคร    (เจาหนาที่เปนผูกรอก)  
ไดนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงพรอมสําเนามายื่น ในวันที่  20 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565  ประกอบดวย 
 1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 

  2. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  3. ทะเบียนบาน พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  4. หลักฐานการศึกษา ระดับ     ปริญญาตรี     ปวส.    ปวท.    อื่นๆ ระบ ุ  

        4.1 วุฒบิัตรฯ สาขา      พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

    4.2 อนุมัติบัตรฯ สาขา      พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

            4.3 ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการใหปริญญาบัตร ภายในวันปด
รับสมัคร พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  โปรดระบุชื่อปริญญาบัตร  แพทยศาสตรบัณฑิต  

       4.4 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ฉบับภาษาไทย พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

       4.5 ใบประกอบวิชาชีพ พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 

    4.6 อื่นๆ ระบ ุ        พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

  5. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ก. จํานวน 1 ฉบับ 

  6. ใบสําคัญทางทหาร สด.8  สด.9  หรือ  สด.43  พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผูสมัครเพศชาย) 

  7. ใบสําคัญการสมรส (ทะเบียนสมรส) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี)  

  8. ใบสําคัญการหยา (ทะเบียนหยา) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

  9. ใบเปลี่ยน...    คํานําหนานาม และหรือ...   ชื่อตัว พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 

  10. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

  11. ผูสมัครที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง ใหยื่นใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีคูกับสําเนา
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

ลงชื่อ     (เจาหนาที่ผูตรวจสอบ)               ลงชื่อ     รักษดี  การงานดี      (ผูสมัครฯ) 

      (                                   )                (  นายรักษดี  การงานดี  )  

ขอไดโปรดแจงที่มาการรับรูขาวรับสมัครฯ 

   ทางเว็บไซตสํานักอนามัย      
   ทางเว็บไซตกทม.      
   ทางเจาหนาที่สํานักอนามัย 
   อื่นๆ โปรดระบุ    

ตัวอยางการกรอกขอมูล 



  เลขประจําตัวผูสมัคร  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

  กรณีเหตุพิเศษ เปนผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ใชในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

 บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามที่ ก.ก. กําหนด  
 

 1.  ขอมูลสวนบุคคล 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  รักษดี  การงานดี   
 สัญชาติ  ไทย เกิดวันที่  1 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2535 อาย ุ29 ป  10 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

 เลขประจําตัวประชาชน  1 – 1012 – 00170 – 01 - 1 ออกให ณ อําเภอ  เขตดินแดง  

 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร       วันที่ 2        เดือน  เมษายน       พ.ศ.  2563  
 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 rakdee@gmail.com โทรศัพท  02-4359876  

 โทรศัพทมือถือ  086-1011110  

 อาชีพ  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตําแหนง  

   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  

   ลูกจาง/พนักงานราชการของสวนราชการอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 

   อื่น ๆ  พนักงานเอกชน  

 
 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท  โรงพยาบาลสุขภาพ กอง/ฝาย  แผนกผูปวยนอก  

 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  รับราชการ  

 ชื่อมารดา นางมานี  การงานดี  สัญชาติ   ไทย อาชีพ  พนักงานเอกชน  
 

 

 
 

 

ตัวอยางการกรอกขอมูล 
 
ติดรูปถายขนาด 

1.5 x 2 นิ้ว 
 

 
 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
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 2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
 มาพรอมใบสมัคร) 
  

วุฒิที่ไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 
ตั้งแต  
ถึง  

ประถมศึกษาปที่ 1-6 วิทย-คณิต 3.85 โรงเรียนวิชากร 2541-2546 

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 วิทย-คณิต 3.85 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2546-2551 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร 3.85 มหาลัยวิทยาลัยมหิดล 2551-2556 

     
     
     

 
 3. ประวัติการทํางาน/ฝกงาน 
 

สถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย

กอนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต  
ถึง  

เหตุผลที่ออก 

โรงพยาบาลสุขภาพ แพทยรักษาโรคทั่วไป 75,000 2560-ปจจุบัน  
     
     
     
     
     

 
 4. ความรูความสามารพิเศษ    -พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดดี    
                                 - ใชโปรแกรม MS office ไดด ี  
    
    
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ)              รักษดี  การงานดี ผูสมัคร 
 (          นายรักษดี  การงานดี ) 
 วันที่ เดือน ป  




