โรงพยาบาล สายไหม

YOU
PHOTO

SAIMAI HOSPITAL

ใบสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ตาแหน่งทีส่ มัคร (Applied Position) …………………….…...……………… เงินเดือนทีต่ ้ องการ (Requested salary) ……………..……………………..
ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานได้ อย่างไร (How did you learn about the position for which you are applying? )

o
o

บุคลากรภายในโรงพยาบาลแนะนามา
The introduction of corporate insiders

o

o

ทราบจากหนังสือพิมพ์สมัครงาน

Newspapers Job Vacancies

ทราบข่าวจาก Web สมัครงาน Internet
Website

อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................
Other

ข้ อมูลส่ วนตัว ( Personal Information)
ชื่อ - สกุลไทย (นาย/นาง/ น.ส ) ……………. ……………………………...........................…............ชื่อเล่น(Nickname)……….. ..................................
ชื่อ - สกุลภาษาอังกฤษ ( Mr./ Mrs./ Miss ) ……………….…………………………….....………………………………………………………….
บัตรประชาชนเลขที่(Identification Card No.) ………...…………..…………………… ออกให้ ณ (Issued at) …………...…...….….…..
วันทีอ่ อกบัตร (Issued Date ) …....……....……………......... วันหมดอายุ ( Expiry Date ) ……………..............…
วัน/เดือน/ปี เกิด(Birth Day) .......................................... อายุ ( Age) ……...……… น ้าหนัก( W eight) ………………. ส่วนสูง ( Height ) ………………..
เชื ้อชาติ(Race) ……………… สัญชาติ(Nationality)……...……..… ศาสนา ( Religion) …….…..……… กรุ๊ปเลือด(Blood group) ……………
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (Persen Address) …………….………….………………………..…….…………...……………รหัสไปรษณีย(์ Post code )..…………….
โทรศัพท์ ( Telephone No.)………………………………………...... โทรศัพท์มือถือ ( Mobile phone No. ).................................................................
e-mail address ………………………………………………………….
สถานภาพทางทหาร
(Military Status )

( ) ยังไม่เกณฑ์ทหาร
(Serving)

( )

Facebook …………………………………………………………………..

เกณฑ์ทหารแล้ ว ( ) ได้ รับการยกเว้ นเพราะ……………………………….

(Completed)

(Exempted )

ข้ อมูลครอบครั ว ( Family Information)
บิดา(Father name ) …………….…………..……..…..…………... อายุ(age) ..…...……ปี

( ) มีชีวิต ( Alive)

( ) เสียชีวิต (Passe)

อาชีพ ( Occupation) …………………..........................โทรศัพท์(Telephone No.)………………………………………
มารดา(Mother name ) …………….…………..……..…..…………... อายุ(age) ..…...……ปี

( ) มีชีวิต ( Alive)

( ) เสียชีวิต (Passe)

อาชีพ ( Occupation) …………………..........................โทรศัพท์(Telephone No.)………………………………………
มีพนี่ ้ องจานวน (no.of sibling) ………………คน เป็ นบุตรลาดับที(่ which order) …………………
สถานภาพ ( Marital Status )

o

o

โสด Single

สมรส Married

o

หย่า Divorced

ชื่อ- นามสกุลคูส่ มรส(Spouse'name) …………………………………………............................... อาชีพ ( Occupation) ………………………..
จานวนบุตร ( No.of children ) ......................................................

ข้ อมูลการศึกษา ( Education Information)
ระดับการศึกษา
(Education Level)

ปี ทีส่ าเร็จ(Year)

ชื่อสถานศึกษา
(Name of Educational Institution)

สาขา
(Major)

เกรดเฉลีย่
(G.P.A.)

มัธยมศึกษา (Secondary)
อาชีวศึกษา (Vocational)
มหาวิทยาลัย ( University)
อื่น ๆ ( Others)
อนุมตั ิใช้ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้ อมูลใบประกอบโรคศิลป์ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( License & Certificate)
License & Certiflcate

ออกเมื่อวันที่
(Issued Date )

ออกให้ โดย

หมดอายุ

(Expiry Date)

เลขทีใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกาศ

(License numbet)

(Issued By)

ข้ อมูลประวัติการทางาน/ ฝึ กงาน (Empolyment / Training Records.) จากปั จจุบันไปอดีต
บริษัท

Name of Company

จาก

Since

ถึง

ตาแหน่ง

Until

Position

เงินเดือน
salary

เหตุทอี่ อก

Reason of leaving

ข้ อมูลด้ านสุขภาพ ( Health)
ท่านเคยป่ วยหนัก ใน รอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมาหรือมีโรคประจาตัวหรือไม่ ( ) เคย (YES)

( ) ไม่เคย ( NO )

Have you ever been seriously ill within the past five years or personal history illness?

ถ้ ามีโปรดระบุ ( If yes , Please Specify ) ............................................ อาการเบื ้องต้ น (initial symptoms)..........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ท่านเคยได้ รับวัคซีนในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมาหรือไม่ ( ) เคย (YES)
( ) ไม่เคย ( NO )
Have you ever been vaccinated within the past five years ?

o
o

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
โรคอีสกุ อีใส (Chiken-pox)

o
o

โรคหัดเยอรมัน ( Rubella)
โรคไข้ หวัดใหญ่ (influenza )

o บาดทะยัก (Tetanus )
o อื่นๆ (Others)

ความสามารถพิเศษ (Ability)
( ) พิมพ์ดีด(Typing Skill ) ภาษาไทย(Thai) …………………. คา/นาที(word/minute)

ภาษาอังกฤษ(English)…………..คา/นาที(word/minute)

( ) คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Computer skill (progarm ) ……………………………………...…………………………………………………………….
ความสามารถด้ านภาษา (Language skill )
( ) ภาษาอังกฤษ (English) พูด(speaking) ………… อ่าน(Reading)……… เขียน(Writing)…………….ฟั ง (Listening) .........................
( ) ภาษาอื่น ๆ(Other) พูด(speaking) ………… อ่าน(Reading)……… เขียน(Writing)…………….ฟั ง (Listening) .........................
( ) ใบขับขี่รถยนต์ เลขที่(Driver license nubmer) ………………….…………………………

ข้ อมูลอื่น ๆ (Others)
1. ท่านเคยถูกให้ ออกจากงานโดยเหตุผลอย่างหนึง่ อย่างไรหรือไม่ ( ) เคย (yes)

( ) ไม่เคย(no)

Have you ever been terrminated the employment for any reason ?

2. ท่านเคยถูกจาคุก หรือถูกฟ้องร้ องโดยเจ้ าหน้ าทีป่ กครองหรือไม่ ( ) เคย (yes)

( ) ไม่เคย(no)

Have you ever been arrested / Taken into custody for investigation or charged by any law enforcement authority ?

3. บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน…...……………………………………………….……………… โทรศัพท์(TEL) ………………………..…..……
Person to contact in case of emergency

ข้ าพเจ้ าขอให้ การรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นทั ้งหมดในใบสมัรงานฉบับนี ้เป็ นความจริงทุกประการ หากภายหลังทีบ่ ริษัทรับข้ าพเจ้ าปฎิบตั ิงาน
แล้ วปรากฎว่าข้ อความในแบบฟอร์มสาหรับการสมัครงานนี ้ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีน่ ามาแสดงไม่เป็ นความจริง บริษัทมีสิทธิ์เลิกจ้ างข้ าพเจ้ าโดยข้ าพเจ้ ายินยอม
ไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ทั ้งสิ ้น
I certify that all statements given in this application form are true . If any of them are found to be untrue after engagement , the company has
the right to terminate my employment without any compensation or severance pays whatever.

ลงชื่อ ……………………..…………………… ผู้สมัครงาน ( Applicant's Signature )
วันที่ (Date) ……….……………………….……..…
อนุมตั ิใช้ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2557

FM-HRC-001-02

