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ใบสมัครงาน (APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
วันเดือนปี ทส่ี มัคร .................................................................................
ตำแหน่งงำนทีส่ นใจ…………………………………………....................
ทรำบข่ำวสำรกำรรับสมัครจำก…………………………………………....

อำยุ

น้ำหนัก

ส่วนสูง ค่า BMI
รูปถ่ำย

ท่ำนสำมำรถมำเริม่ งำนกับบริษทั ฯได้เมื่อใด ……………………………………………………….……….…………….……
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................................... นำมสกุล .............................................................ชือ่ เล่น.........................................
ชื่อFacebook..............................................................................................................ID line...........................................................................................
Name Mr./Miss/Mrs. ........................................................................... Last name ……………………………………………………………………..........
เกิดทีจ่ งั หวัด................................. วันเดือนปี เกิด …........./…….……./…….. สัญชำติ .…………… เชือ้ ชำติ ............................. ศำสนำ.…………..…...…
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ……………………………………..………………………………………..……............................................... รหัสไปรษณีย์ ...….…….………
เบอร์โทรศัพท์ ………………………............ อีเมล์ ….….............……........…..……..…สถำนทีใ่ กล้เคียงทีส่ งั เกตได้...........................................................
บุคคลทีส่ ำมำรถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน………....…………..….……….…………..…..โทรศัพท์…………………….………เกีย่ วข้องเป็ น ….………….………
สถำนภำพสมรส  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่
กำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะผูช้ ำย)  ผ่ำนกำรเกณฑ์แล้ว  ไม่เคยผ่ำนกำรเกณฑ์  ยกเว้นเนื่องจำก ……………………………….…….…………
ประวัติส่วนตัว

ประวัตโิ รคประจำตัว.........................................................................................................................................................................................................
ประวัตกิ ำรแพ้..................................................................................................................................................................................................................
ประวัตกิ ำรผ่ำตัด...............................................................................................................................................................................................................
กำรสูบบุหรี่  ไม่สบู  สูบ ระบุ................ กำรดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ด่มื  ดื่ม ระบุ................ กำรเล่นกำรพนัน  ไม่เล่น  เล่น ระบุ................
ประวัติครอบครัว และคู่สมรส

ชื่อบิดำ...........................................................................................อำชีพ.................................................อำยุ.............ปี  ยังมีชวี ติ
 ถึงแก่กรรม
ชื่อมำรดำ........................................................................................อำชีพ................................................อำยุ.............ปี  ยังมีชวี ติ
 ถึงแก่กรรม
ชื่อคู่สมรส…................................................................................. อำชีพ..................................................อำยุ.............ปี
บุตรทัง้ หมด.........................คน : ชื่อบุตรคนที่ 1................................................................................. วันเดือนปี เกิด................................อำยุ.............ปี
ชื่อบุตรคนที่ 2.................................................................................. วันเดือนปี เกิด...............................อำยุ.............ปี
ชื่อบุตรคนที่ 3.................................................................................. วันเดือนปี เกิด...............................อำยุ.............ปี
ชื่อบุตรคนที่ 4.................................................................................. วันเดือนปี เกิด...............................อำยุ.............ปี
พีน่ ้องร่วมบิดำ-มำรดำ...........คน : ชื่อ-นำมสกุล คนที่ 1..................................................................... อำชีพ...............................................อำยุ.............ปี
ชื่อ-นำมสกุล คนที่ 2..................................................................... อำชีพ...............................................อำยุ.............ปี
ชื่อ-นำมสกุล คนที่ 3..................................................................... อำชีพ...............................................อำยุ.............ปี
ประวัติการศึกษา
ระดับ
มัธยมต้น
มัธยมปลำย / ปวช.
อนุปริญญำ / ปวส.
ปริญญำ
อื่นๆ

ชื่อสถำนศึกษำ

สำขำทีส่ ำเร็จ

ปี ทส่ี ำเร็จ

เกรดเฉลีย่

หมายเหตุ : ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร จะเก็บไว้ 1 ปี กรณีไม่ได้รบั ไว้เป็ นพนักงาน
Page 1/2

FM-HRM-002 Rev.06 03/08/2022

ตัง้ แต่
(เดือน/ปี )

ประวัติการทางาน / การฝึ กงาน
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่งสุดท้ำย/แผนก

ถึง
(เดือน/ปี )

ประวัติฝึกอบรม
ปี พ.ศ. ทีอ่ บรม
ระยะเวลำ

หัวข้อฝึกอบรม

เงินเดือน
สุดท้ำย

เหตุผลกำรลำออก

สถำบัน/หน่วยงำนทีจ่ ดั ฝึกอบรม

ทักษะ และความสามารถ
ภาษา

พูด
อังกฤษ
อื่น ๆ (ระบุ)
.........................

ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์ (โปรดระบุ โปรแกรม)

โปรดระบุ : ดีมาก / ดี / พอใช้
อ่าน

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

เขียน
ความสามารถพิ เศษอื่น ๆ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

สามารถขับขี่ : รถยนต์
 ได้  ไม่ได้ / ใบอนุญาตขับขี่  มี  ไม่ม ี วัน/เดือน/ปี หมดอำยุ .............................ทะเบียนรถ..............
: รถจักรยานยนต์  ได้  ไม่ได้ / ใบอนุญาตขับขี่  มี  ไม่ม ี วัน/เดือน/ปี หมดอำยุ ............................ ทะเบียนรถ..............
รายละเอียดอื่น
1.สำมำรถทำงำนเป็ นกะ
 ได้
 ไม่ได้ เพรำะ .......................................................................................................
2.สำมำรถออกปฏิบตั งิ ำนต่ำงจังหวัด
 ได้
 ไม่ได้ เพรำะ ........................................................................................................
3.เคยถูกจำคุกหรือถูกพิพำกษำในคดีอำญำ  ไม่เคย
 เคยเมื่อไหร่ คดีอะไร ...........................................................................................
4.ทำบัตรประกันสังคม
 ไม่ได้ทำ
 ทำเมื่อ............................................. เลขทีบ่ ตั ร....................................................
5.ทำประกันชีวติ
 ไม่ได้ทำ
 ทำกับบริษทั ................................... ประเภท .......................................................
6. โปรดแสดงควำมคิดเห็น เพรำะเหตุใดท่ำนจึงสมัครเข้ำทำงำน.......................................................................................................................................
อัตรำเงินเดือนทีต่ อ้ งกำร เดือนละ/วันละ...........................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำกรอกข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริงทุกประกำร ถูกต้องตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกมีขอ้ ควำมใดไม่เป็ น
ควำมจริง ไม่ว่ำด้ำนพฤตินัยและนิตินัย ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษทั ปลดข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็ นพนักงำนได้โดยทันทีโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย หรือค่ำตอบแทน
อื่นใดทัง้ สิน้ และข้ำพเจ้ำยินดีทจ่ี ะแจ้งให้โรงพยำบำลทรำบโดยทันที หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆในข้อมูลทีได้ให้ไว้ในภำยภำคหน้ำ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูส้ มัคร วันที.่ .................เดือน..................................... พ.ศ. ........................
(.......................................................................)
หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
 1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนำใบปริญญำบัตร, สำเนำใบประกอบวิชำชีพ /สำเนำใบประกอบโรคศิลป์ / ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
 3. สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตรผูเ้ สียภำษี
 4. สำเนำเลขทีบ่ ญั ชีธนำคำรกรุงไทย
 5. สำเนำใบ CERTIFICATION and TRAINING ถ้ำมี ( ได้แก่ BLS , ACLS , ATLS , PALS, NALS )
 6. หลักฐำนกำรเกณฑ์ทหำร (ตำมตำแหน่งงำน)
หมำยเหตุ : หลักฐำนประกอบกำรสมัครต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
หมายเหตุ : ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร จะเก็บไว้ 1 ปี กรณีไม่ได้รบั ไว้เป็ นพนักงาน
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