
 

 

 

ประกาศศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

------------------------------------ 

 ดวยศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 

๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ

กลุ มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงว ันที ่ ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ และคำสั่ง               

กรมสุขภาพจิตท่ี ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เล ือกสรรและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศ              

รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร 

นักจิตวิทยา กลุมงานบริหารท่ัวไป จำนวน ๑ ตำแหนง ๑ อัตรา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี ในพรรคการเมือง  

(๖) ไมเปนผู เคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิด      

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

และจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.        

วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย 

 

๒.๒ คุณสมบัติ... 



-๒- 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

ผูสมัครตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

(เอกสารหมายเลข ๑)     

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร  ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานสงทางไปรษณียไทยหรือบริษัทขนสงเอกชน       

ไปยังท่ีอยู ฝายบริหารท่ัวไป ศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ (สมัครงาน) เลขท่ี ๘๖ ถนนชางเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง           

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ภายในวันที่ประกาศรับสมัครที่กำหนดไว โดยตรวจสอบจากหลักฐาน วัน เวลา          

การประทับตราทางไปรษณียไทยหรือบริษัทขนสงเอกชน รับสมัครตั้งแตวันที่ ๒๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สามารถ    

ดาวนโหลดใบสมัครไดทางเว็บไซตศูนยสุขภาพจิตที ่ ๙ http://www.mhc9dmh.com โดยผู สมัครไมตองเสีย

คาธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายบริหารท่ัวไป โทรศัพท ๐ ๔๔๒๕ ๖๗๒๙ ตอ ๑๐๒ 

๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายมาแลว ไมเกิน ๑ ป 

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป ใหติดบัตรประจำตัวผูสอบ จำนวน ๒ รูป ติดใบสมัคร จำนวน ๑ รูป 

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมี     

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ   

จากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

ในกรณีที่ไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนำหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา 

ซ่ึงจะตองอยูภายในกำหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบสำคัญการสมรส , ทะเบียนสมรส คร.๒ (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบสำคัญ

ทหารกองเก ิน สด.๘ หร ือ สด.๙ หร ือ สด.๔๓ (เฉพาะผ ู สม ัครเพศชาย) ใบเปล ี ่ยนช ื ่อ-นามสกุล                         

(ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ   

(๕) หนังสือรับรองการผานงานท่ี (ถามี)  

ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงช่ือกำกับไวดวย 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติทั ่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง ครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัคร อันมีผลทำให

ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้

เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 

๔. การประกาศ... 



-๓- 

 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนด  

วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ ๑ 

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ ชั้น ๒ เลขที่ ๘๖               

ถนนชางเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซตศูนยสุขภาพจิตที ่ ๙ 

http://www.mhc9dmh.com  

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมิน ตาม

เอกสารหมายเลข ๑ 

ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ โดยการสอบขอเขียนและผูที่ผานการประเมิน     

ในครั ้งที ่ ๑ ดังกลาวแลว จึงจะมีสิทธิ ์เขารับการประเมินในครั ้งที ่ ๒ โดยการทดสอบบุคลิกภาพและ             

สอบสัมภาษณตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมิน แตละครั้ง ไมต่ำกวา   

รอยละ ๖๐ 

ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) จะตองเปนผูที่สอบได

คะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ ครั้งท่ี ๑ (สอบขอเขียน) ไมต่ำกวา รอยละ ๖๐ 

การจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับจากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  

ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวา เปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

ท้ังนี้ หากคะแนนประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เทากันอีก ใหเรียงลำดับ

ตามเลขประจำตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ 

และทางเว็บไซตศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ http://www.mhc9dmh.com  

โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือ

นับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 

๘. การจัดทำ... 



-๔- 

 

๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามท่ีกรมสุขภาพจิตกำหนด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

                              (นางนาตยา   ทฤษฎิคุณ) 

                           ผูอำนวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ 

                       รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต



รายละเอียดการจางพนักงานราชการ  ศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

--------------------------------------- 

๑. ตำแหนงวางท่ีบรรจุ  

 ตำแหนง นักจิตวิทยา ตำแหนงเลขท่ี ๘๐๑ จำนวน ๑ ตำแหนง ๑ อัตรา กลุมงานบริหารท่ัวไป  

๒.ปฏิบัติงาน กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต  ศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ 

๓. อัตราคาตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

๔. สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. ระยะเวลาการจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง/เง่ือนไขการจาง 

๖.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ไดแก จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก 

๗. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน

ปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ประเมิน สำรวจ ว ิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตด วยว ิธ ีการทางจ ิตว ิทยา กับ

กลุมเปาหมายเพ่ือคนหา อธิบาย ทำนายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ 

ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องตน 

(๒) ใหการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟ นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ 

สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน เพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ 

ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 

(๓) สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุมเปาหมายดวย

เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

(๔) รวบรวม ศึกษา ขอมูล งานวิจัย ดานจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือ

พัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยาสุขภาพจิต 

(๕) สรุปสถิต ิ รายงานผลการปฏิบัต ิงาน ทางจิตว ิทยา เสนอผู บ ังคับบัญชาเพ่ือ

ประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

/๒. ดานการ... 



-๒- 

  ๒.ดานการวางแผน 

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

  ๓.ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

   (๒) ชี ้แจงและใหรายละเอียดเกี ่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

  ๔.ดานการบริการ 

   (๑) เผยแพร ประชาสัมพันธความรู ว ิชาการจิตวิทยา วิชาการที ่เกี ่ยวของ เพื ่อให

กลุมเปาหมายมีความรู มีความเขาใจ ปรับใชในการดำเนินชีวิต 

   (๒) ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทำแผนการฝกอบรม     

เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๘.หลักเกณฑ... 



-๓- 

๘. หลักเกณฑการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหนงนักจิตวิทยา 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินครั้งท่ี ๑ 

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป 

-ระเบียบ สิทธิประโยชน พนกังานราชการ  

-วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อำนาจหนาท่ี  

ภารกิจนโยบายและยทุธศาสตรของกรมสุขภาพจิต 

และศูนยสุขภาพจิตท่ี ๙ 

๒. ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  

         - ความรูดานจิตวิทยาชุมชน  

         - ความรูดานจิตวิทยา  

 

๒๐ 

 

 

 

 

๘๐ 

 

สอบปรนัย/อัตนัย 

 

 

 

 

สอบปรนัย/อัตนัย 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 

๑. ทดสอบบุคลิกภาพ  

๒. คุณสมบัติสวนบุคคล 

    - ความรู ความเขาใจ ทักษะในการใชเครื่องมือดานจิตวิทยา 

    - ใหการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทาง

จิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการ และการดูแลเยียวยา

จิตใจในภาวะวิกฤต 

    - การคิดเชิงวิเคราะห / การคิดเชิงระบบ 

    - การแกปญหาเฉพาะหนา 

    - การสื่อสารเชิงบวก 

    - ภาวะผูนำ 

    - การทำงานเปนทีม 

 

- 

๑๐๐ 

 

ทำแบบทดสอบ 

สอบสมัภาษณ 

รวม ๒๐๐  

 



                    ใบสมัครเลขที่………………. 

 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………. 

1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหนง  

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………… ……………………………………………………… 

ที่อยูที่ติดตอได………………………………………….…………… วัน/เดือน/ปเกิด อายุ 

………………………………………………………….…………… ……………………….. ……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………… สถานที่เกิด เช้ือชาติ 

E-mail Address…………………………………………………….. ………………………... ……………………….. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………….. สถานภาพสมรส สัญชาติ 

ออกใหที่อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………….. ……………………….. ……………………….. 

วันเดือนปที่ออกบัตร………………….หมดอายุ…………..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 

 ……………………….. ……………………….. 

อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………. 

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 

                 ป พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

      จาก        ถึง   

    

    

    

    

    

    

หลักสูตรเพิ่มเติม                  การฝกอบรม 

  

  

  

  

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง) 

                  ป พ.ศ.        ชื่อและที่อยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   

      

      

      

      

      

ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

 



-2- 
โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี) 

โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้ 

อยางไรบาง 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล

ที่เปนญาติหรือเพ่ือน) 

     ชื่อและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร 

            (……………………………………………) 

ย่ืนใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..  



(กรุณาพิมพดวยกระดาษสีฟาสงมาพรอมใบสมคัร) 

หมายเหต ุ

1.เลขบัตรประจำตัวผูสมคัร เจาหนาท่ีออกบัตรจะเปนผูออก  2. รับบัตรประจำตัวผูสมัคร ในวันท่ีสอบประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1

 ณ หองสอบ 

บัตรประจำตัวผูสมัคร ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

เลขประจำตัวผูสมัคร  633............  

ตำแหนง   นักจิตวิทยา   . 

ช่ือ    นาย/นาง/น.ส……………..…………………………… 

       นามสกุล ……………………….…………………………. 

...............................................         ................................................. 

   (  นางณัฏฐา   ศิริผล   )             (...............................................) 

     เจาหนาท่ีออกบัตร          ลายมือช่ือผูสมัคร 

วันที่ .............................       วันที่ ............................. 

                                

                           

   บัตรประจำตัวผูสมัคร  ศูนยสุขภาพจิตที่ 9          

    เลขประจําตัวผูสมัคร 633 __ __ __  

    ตำแหนง           นักจิตวิทยา    

                          

                                 ช่ือ  นาย/นาง/น.ส................……………………………….. 

   นามสกุล....................................................................... 

................................................                ................................................. 

   (     )     (   นางณฏัฐา   ศิริผล   ) 

 ลายมือช่ือผูสมคัร              เจาหนาท่ีออกบัตร 

วันที่ .............................       วันที่ ............................... 

1. ตองแสดงบัตรประจำตัวผูสมัครนี้  คูกับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการ

ออกให ทกุคร้ังที่เขาสอบขอเขยีน สอบสัมภาษณ  และมารับการจัดจาง หากไมมีทั้งสองบัตรแสดงคูกัน 

อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมนิสมรรถนะ 

2. ผูกระทำการทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับใหตกทุกวิชา  และเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะ

จัดจางเปนพนักงานราชการ 

ติดรูปถาย 

ขนาด 

 1.5 x 2 น้ิว 

(ถายไวไมเกิน 1 ป) 

1. ตองแสดงบัตรประจำตัวผูสมัครนี ้ คูกับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการ

ออกให ทกุคร้ังที่เขาสอบขอเขยีน สอบสัมภาษณ  และมารับการจัดจาง หากไมมีทั้งสองบัตรแสดงคูกัน 

อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมนิสมรรถนะ 

2. ผูกระทำการทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับใหตกทุกวิชา  และเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะ

จัดจางเปนพนักงานราชการ 

ติดรูปถาย 

ขนาด 

 1.5 x 2 น้ิว 

(ถายไวไมเกิน 1 ป) 

ตองแสดงบัตรน้ีคูกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นท่ีทางราชการ 

ออกใหตอเจาหนาท่ีทุกครั้งท่ีเขารับการประเมินสมรรถนะ โปรดอานขอปฏิบัติดานหลัง 


	ใบรับสมัครงานพนักงานราชการและเอกสารอื่น
	ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป




