บริษัท โรงพยาบาลนครธน จํากัด
แนบรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน
2 รูป

ใบสมัครเขาทํางาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

NO..............................................
วันที่.........................................
แผนก Department .......................................................................................

ตําแหนงที่สมัคร Position applied for ........................................................................

เงินเดือนที่ตองการอยูระหวาง.....................................................................
Range of Salary Expected

วันที่พรอมเริ่มงาน วันที่ Date available to start .....................................................

รายละเอียดสวนตัว PERSONAL DETAILS
ชื่อ-สกุล (นาย นาง นางสาว).................................................................................................................................... ชื่อเลน....................................................................
Name (Mr/Mrs/Miss)..................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน.............................................................................................................................................................................. โทรศัพท....................................................
Present Address
Telephone
วันเดือนปเกิด.............................................. อายุ................ ป สัญชาติ....................... ศาสนา........................... จังหวัดที่เกิด.................................................................
Date of Birth
Age
Nationality
Religion
Place of Birth
บัตรประชาชนเลขที่............................................................ ลงวันที่.......................... วันหมดอายุ......................... ออกให ณ อําเภอ.....................................................
ID.Card No.
Date of Issued
Expiry Date
Issued by
สวนสูง......................... น้ําหนัก........................... สีผิว........................ สีตา.......................... สีผม............................... กรุปเลือด...........................................................
Height
Weight
Color of Complexion Color of Eyes Color of Hair
Blood Group
พันธะทางทหาร
Military Training

พนพันธะแลว
Exempted

ผอนผัน
Pending

ตําหนิหรือแผลเปน..........................................................
Scar/Mark.

ยังไมพนพันธะ
Not Exempted

สถานภาพสมรส MARITAL STATUS
โสด
Single

สมรส
Married
จดทะเบียน
Register

มาย
Widowed

ไมจดทะเบียน
Non-Register

หยา
Divorced

ชื่อคูสมรส........................................................................ อาชีพ........................................................ บริษัท..................................................................................
Spouse's name
Occupation
Company
ที่ตั้ง.................................................................................. ตําแหนง................................................... อัตราเงินเดือน................................................................................
Office's address
Position
Salary

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร CHILDREN DETAILS
ชื่อ Name

1

2

3

4

เพศ Sex
วันเดือนปเกิด Date of Birth

ขอมูลทางครอบครัว FAMILY DETAILS
ชื่อบิดา.................................................................................. อายุ..................... ป อาชีพ............................................... ที่ทํางาน............................................................
Father's Name
Age
Occupation
Office
ชื่อมารดา............................................................................. อายุ...................... ป อาชีพ............................................... ที่ทํางาน............................................................
Mother's Name
Age
Occupation
Office
ที่อยูบิดา-มารดา........................................................................................................................................................................... โทรศัพท..............................................
Present Address
Telephone
จํานวนพี่-นอง.......................... คน
Number of relatives

เพศชาย...............................คน
Male

เพศหญิง..................................คน
Female
1

ผูสมัครลําดับที่......................................

ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND
ชื่อโรงเรียน-ที่ตั้ง
(School Name and Location)

ระดับ
(Institution)

ปการศึกษาที่จบ
(Years Completed)

วุฒิที่ไดรับ
(Types of Degree)

ประถมศึกษา
Elementary School
มัธยมศึกษา
Secondary School
เตรียมอุดมศึกษา
High School
อาชีวศึกษา
Vocational School
มหาวิทยาลัย
University
อื่น ๆ
Others

ความชํานาญพิเศษ SPECIAL QUALIFICATIONS
พูด Speak
ภาษาตางประเทศ
Foreign Languages

ดีมาก
Fluent

ดี
Good

อาน Read
พอใช
Fair

ดีมาก
Fluent

ดี
Good

เขียน Write
พอใช
Fair

ดีมาก
Fluent

ดี
Good

พอใช
Fair

พิมพดีด
Typing Speed

ไทย.............................................. คํา/นาที
Thai
W/M

อังกฤษ................................................. คํา/นาที
English
W/M

ชวเลข
Shorthand Speed

ไทย.............................................. คํา/นาที
Thai
W/M

อังกฤษ................................................. คํา/นาที
English
W/M

คอมพิวเตอร .................................................................................................................................................................................................................................................
Computer
ระบุชื่อสโมสร, สมาคม, องคการที่ทานเปน/เคยเปนสมาชิก State name of club, society, or organization that you are /used to be a member of :
องคกร/Organization

ตําแหนง Position

จาก From

ถึง To

กีฬา....................................................................................................................... งานอดิเรก...................................................................................................................
Sports
Hobbies
ทานเคยถูกจับ, ถูกฟองหรือถูกควบคุมหรือไม ? Have you ever been arrested, charged, or taken into custody ?

เคย Yes

ไมเคย No

ถาเคย โดนขอหาอะไร ? If "Yes" what charge ?..................................................................................................................................................................................
ในระยะ 5 ป ที่ผานมาทานเคยปวยหนักบางหรือไม
Have you ever been seriously ill in the past five years ?

เคย Yes

ไมเคย No

ถาเคยเปนอะไร ? If "Yes" what malady ?.............................................................................................................................................................................................
ทานเคยสมัครงานกับบริษัทนี้หรือไม ? Have you ever applied to this company before ?

เคย Yes

ไมเคย No

ตําแหนงที่สมัคร For what position ?.......................................................................................................................................................................................................
ทานทราบขาวการรับสมัครจากที่ใด How did you Know about this position ?...............................................................................................................................
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รายละเอียดการทํางานปจจุบัน DETAILS OF YOUR CURRENT EMPLOYER
สถานที่ทํางานปจจุบัน.................................................................................................................................... ที่ตั้ง....................................................................................
Where are you now employed
Address
............................................................................................................................................................................ โทรศัพท..........................................................................
วันเริ่มทํางาน..................................................................... ตําแหนงงานเริ่มตน............................................. เงินเดือน.........................................................................
Starting Date
Starting Position
Salary
ตําแหนงงานปจจุบัน...................................................................................................เงินเดือนปจจุบัน....................................................................................................
Present Position
Present Salary
ลักษณะงานโดยสังเขป.................................................................................................................................................................................................................................
Responsibilities
เหตุที่ตองการเปลี่ยนงาน............................................................................................................................................................................................................................
Reason for changing your job

ประวัติการทํางานที่ผานมา PREVIOUS EMPLOYMENT RECORD (โดยเรียงลําดับแรกถึงปจจุบัน)
ชื่อหนวยงาน-ที่ตั้ง-โทรศัพท
Employer's Name-Address-Tel.

ระยะเวลาทํางาน
Preiod of Employment
เริ่มตน Start
สิ้นสุด Finish
เริ่มตน Start
สิ้นสุด Finish
เริ่มตน Start
สิ้นสุด Finish
เริ่มตน Start
สิ้นสุด Finish

ตําแหนง
Position

ิ ื
เงนเดอน
Salary

ใบผานงาน

เหตุที่ออก

Letter of Recommendation

Reason for Leaving

มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี

ทานเคยถูกไลออกหรือถูกพักงานจากนายจางเดิมบางหรือไม ถาเคย เพราะเหตุใด
เคย Yes
Have you ever been dismissed or suspended from employment ? If yes, give reason

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

ไมเคย No

...............................................................................................................................................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถแจงไดเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน Name & Address of person to notify in case of emergency :
ชื่อ.................................................................................................. ที่อยู................................................................................. โทรศัพท......................................................
Name :

Address :

Tel :

ขาพเจาอนุญาตใหทําการสืบสวนขอความที่เขียนลงนี้และหากขอความใดเปนเท็จก็ใหถือเปนสาเหตุแหงการบอกเลิกจางได โดยมิตองบอกกลาวลวงหนาหรือชดเชย
แตประการใด ขาพเจาผูสมัครขอใหคํารับรองวาหากบริษัทฯ รับขาพเจาทํางานแลว

ขาพเจาจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยขยันหมั่นเพียร และปฏิบัติตามคําสั่ง

ระเบียบ และขอบังคับอยางเครงครัดทุกประการ และขาพเจาตกลงยินยอมวา ในระยะ 119 วันแรก

นับแตวันที่เขาทํางานถือวาเปนการทดลองปฏิบัติงาน

ชั่วคราวเทานั้น หากการทํางานหรือความประพฤติของขาพเจา ไมเหมาะสมกับความประสงคของบริษัท ขาพเจายอมหยุดการทํางาน ในวันรุงขึ้นจากวันที่ไดรับ
แจงจากผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลฯ และจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ นอกจากขอรับคาแรงคํานวณ ถึงวันที่รับแจงใหหยุดงานเทานั้น

วันที่..................................................................................................... ลงชื่อผูสมัคร....................................................................................................................................
(Date)
Applicant's signature

ผูรับรอง PERSONAL REFERENCES
ชื่อผูใหการรับรอง สอบถามประวัติได ...................................................................................................................... อาชีพ....................................................................
Name of Reference Person
Occupation
สถานที่ทํางาน................................................................................................................... โทรศัพท...................................... ตําแหนง....................................................
Office
Tel.No.
Position
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