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ใบสมคัรงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

สวนท่ี 1 ขอมูลการสมัครและยืนยันคณุสมบัติเบื้องตน 
ขอมูลการสมัคร 

วันที่สมัคร  

ช่ือ  - สกุลผูสมัคร  

ตําแหนงงานที่สมัคร  

เงินเดือนที่ตองการ  

ทราบขาวการสมัครจาก     เวบ็ไซต                  หนงัสอืพิมพ                    อ่ืน ๆ ระบ ุ     

มีคนรูจักใน สสส.หรือไม    มี ชื่อ                                               ไมมี       

 

การตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน 

1. ผูสมัครมีโรคประจําตวัหรือไม       ไมมี          มี ระบโุรค 

2. ผูสมัครเคยถูกฟอง / ตองคดี หรือจําคุกมากอนหรือไม      ไมเคย       เคย เมื่อ พ.ศ. 

3. ผูสมัครเคยถูกเลิกจาง / ใหออก / ไลออก จากงานหรือไม      ไมมี          เคย ระบ ุ

4. ผูสมัครเคยดํารงตําแหนงใด ๆ ในองคกรที่ดําเนินธุรกิจขัดแยงกับวตัถุประสงค

ของกองทุน สสส. หรือไม 

     ไม            ใช ระบ ุ

5. ผูสมัครเปนบุคคลลมละลายหรือไม      ไม            ใช ระบ ุ

6. ปจจุบันผูสมัครเปนผูดํารงตาํแหนงในทางการเมืองหรือมีกิจการที่เก่ียวของกับ

พรรคการเมืองหรือไม 

     ไมเปน       เปน ระบุ 

7. ผูสมัครมพีฤติกรรมทีข่ัดแยงกับการสรางเสริมสุขภาพหรือไม เชน ด่ืมเหลา สูบ

บุหร่ี ติดยาเสพติด 

     ไมมี          มี ระบ ุ

8. ผูสมัครเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน สสส. หรือกิจการที่

ขัดแยงกับการสรางเสริมสุขภาพหรือไม 

     ไมเปน       เปน ระบ ุ

   

สาเหตุที่สนใจรวมงานกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ใหไวขางตน และขอมูลแนบทายใบสมครเปนความจริง และยอมรับผลการพจิารณาของ 

สสส.เปนขอยุติ  หาก สสส. พบวาขอมูลใดเปนเทจ็ ขาพเจายินดีให สสส. บอกเลิกหรือเลิกจางโดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือ 

คาเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งน้ีไดแนบเอกสารประกอบการสมัครงานมาดวยดังน้ี 

    ใบแสดงผลการศึกษา            สําเนาบัตรประชาชน         สําเนาทะเบียนบาน    

    สําเนาหลักฐานทางทหาร           หนังสือรับรองการทํางาน    ผลงาน/งานวิจยั        

    ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL TOEIC IELTS หรืออื่น ๆ)                                      อ่ืน ๆ ระบุ..................................... 

 ลงชื่อผูสมัคร  
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สวนท่ี 2 ประวัติสวนตัวประกอบการพิจารณา 

 
ทานสามารถจัดทําประวัติสวนตัวใหมแทนการกรอกขอมลูในสวนที่ 2 น้ีแนบมาได 

โดยตองแสดงขอมูลใหครบถวน 
****ทั้งน้ี สสส. สงวนสทิธิในการพิจารณาผูใหขอมูลที่ครบถวนตามรายการเทาน้ัน*** 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ สกุล                                                    Name –Surname                                                  ชื่อเลน                                                            

เพศ  สวนสูง             ซม. นํ้าหนัก       กก. อาย ุ              ป หมูโลหิต  

ที่อยูตามบัตรประชาชน  

 โทรศัพท  

ที่อยูปจจบุัน  

 โทรศัพท / มอืถือ  

วัน/เดือน/ปเกิด  สถานที่เกิด  ศาสนา  

สัญชาติ  เชื้อชาติ  

เลขที่บัตรประจาํตัวประชาชน  วันที่ออก  

วันหมดอาย ุ      e-mail   

เลขที่บัตรผูเสียภาษ ี  

สถานภาพทางทหาร   เกณฑแลว        ยังไมไดเกณฑ         ไดรับการยกเวน เพราะ......................................................... 
 

 

ขอมูลครอบครัว 

สถานภาพทางสมรส    โสด        สมรส       หยา      มาย       อ่ืน ๆ ระบ ุ

ชื่อ – นามสกุล คูสมรส  ที่ทํางานคูสมรส  

จํานวนบุตร  คน ศึกษา  คน ไมศึกษา  คน 

ชื่อบิดา     มีชวีิตอยู       มรณะ   อายุ   อาชพี  

ชื่อมารดา     มีชวีิตอยู       มรณะ   อายุ   อาชพี  

 

พี่นองรวมบิดา – มารดาที่ยังมีชวีิต 

ช่ือ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา / สถานที่ทาํงาน 

   

   

   

   

   

   

 

 
โปรดแนบไฟล

หรือติดรูปถาย 
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ขอมูลประวัติการศึกษา และความสามารถพิเศษ 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวชิา ปที่เร่ิม – จบ เกรดเฉลี่ย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(เฉพาะ ปวช. ปวส. 

อนุปริญญา) 

     

ปริญญาตรี 

 

     

ปริญญาโท 

 

     

ปริญญาเอก 

 

     

อื่น ๆ 

 

     

 

ความรูดานภาษา 

ภาษาอังกฤษ    มีผลสอบภาษาอังกฤษของ..........................(ระบุ TOEFL TOEIC IELTS หรืออื่น ๆ)   ระดับคะแนนท่ีได........... 

   ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ แตสามารถสื่อสารอยูในระดับ...............................(ระบุ ดีมาก ดี พอใช เล็กนอย) 

ภาษาตางประเทศอื่นที่สามารถสื่อสารได (ระบุภาษา และระดับ)  

 

ความรูดานคอมพิวเตอร 

โปรแกรมทีใ่ชไดในระดับดีมาก คือ  

โปรแกรมทีใ่ชได   คือ  
 

กิจกรรมทางสังคม 

ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ   

 

งานอดิเรกที่ทํา  

กิจกรรมระหวางการศึกษา  

กิจกรรมสาธารณประโยชนที่เคยเขารวม  
 

ประวัติการฝกอบรม 

ลําดับ ช่ือหลักสูตร/เร่ือง สถาบันที่จัด ระยะเวลาที่อบรม 
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ประวัติการทํางาน (ใหเขียนรายละเอียดตําแหนงงานปจจุบันยอนไปอดีต) 

ช่ือหนวยงาน  ประเภทธุรกิจ  

สถานที่ทํางาน  แผนก  

ตําแหนงเร่ิมงาน  ตําแหนงลาสุด  

วันที่เร่ิมงาน  วันที่ลาออก  เงินเดือนเร่ิมตน  เงินเดือนลาสุด  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สาเหตุที่ลาออก  
 

ช่ือหนวยงาน  ประเภทธุรกิจ  

สถานที่ทํางาน  แผนก  

ตําแหนงเร่ิมงาน  ตําแหนงลาสุด  

วันที่เร่ิมงาน  วันที่ลาออก  เงินเดือนเร่ิมตน  เงินเดือนลาสุด  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สาเหตุที่ลาออก  
 

ช่ือหนวยงาน  ประเภทธุรกิจ  

สถานที่ทํางาน  แผนก  

ตําแหนงเร่ิมงาน  ตําแหนงลาสุด  

วันที่เร่ิมงาน  วันที่ลาออก  เงินเดือนเร่ิมตน  เงินเดือนลาสุด  

หนาที่ความรับผิดชอบ 
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สาเหตุที่ลาออก  

ช่ือหนวยงาน  ประเภทธุรกิจ  

สถานที่ทํางาน  แผนก  

ตําแหนงเร่ิมงาน  ตําแหนงลาสุด  

วันที่เร่ิมงาน  วันที่ลาออก  เงินเดือนเร่ิมตน  เงินเดือนลาสุด  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สาเหตุที่ลาออก  

 

ช่ือหนวยงาน  ประเภทธุรกิจ  

สถานที่ทํางาน  แผนก  

ตําแหนงเร่ิมงาน  ตําแหนงลาสุด  

วันที่เร่ิมงาน  วันที่ลาออก  เงินเดือนเร่ิมตน  เงินเดือนลาสุด  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สาเหตุที่ลาออก  

 

บุคคลอางอิงที่ยินดีให สสส. ตรวจสอบประวัติการทํางาน ระบุอยางนอย 2 ทาน 

ช่ือ – สกุล อาชีพ ที่ทํางาน ความสัมพันธ โทรศัพท 

1.     

2.     

3.     

 

บุคคลติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน  ความสัมพันธ  

ที่อยู  โทรศัพท  

 


