FM-HRM-002-02
Date: 25/07/63

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชัน้ 5 กระทรวงสาธารณสุข ซ.6 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ใบสมัครงาน และประวัตเิ จ้าหน้าที่
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยลายมือตัวบรรจง ชัดเจน ถูกต้อง อ่านง่าย

รูปถ่าย
1 นิว้ 1 รูป
เท่านั้น

ตาแหน่ง..............………………………….……… สังกัด........………...…………… เงินเดือนที่ตอ้ งการ…………..……..…….บาท
ชื่อผูส้ มัคร นาย/นาง/น.ส.และอื่นๆ …………………..….….…..……… นามสกุล …………………….…………ชื่อเล่น………….…
Mr./Ms./Miss Name…………………………….…….……วัน/เดือน/ปี เกิด ……………….……อายุ ………. ปี กรุป๊ เลือด..............
เกิดที่ …………….………. สัญชาติ ………….. เชือ้ ชาติ ……..….. ศาสนา ……….…ส่วนสูง ……..…..ซม.นา้ หนัก ………… กก.
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………………. วันที่ออกบัตร…………..………..บัตรหมดอายุ.………….…………
สถานที่ออกบัตร(เขต, อาเภอ) ……………………………………จังหวัด ……………………………………………….……..………
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อสะดวก …………………………………….…………………………………………….………รหัสไปรษณีย.์ .................
E-mail (สาคัญ)……………………..…..……………………… โทรศัพท์ ………………………. มือถือ...........................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ………………………………………………………….……………………………รหัสไปรษณีย.์ .....………..
ประวัตคิ รอบครัวและสถานภาพการสมรส
สถานภาพปั จจุบนั ❑ โสด ❑ แต่งงาน (กรณีมีบตุ รต้องระบุให้ชดั เจน) ❑ หย่าร้าง ❑ หม้าย
ชื่อคูส่ มรส …………………………………………. อายุ ……………ปี อาชีพ …………………..……………………………….
สถานที่ทางานคูส่ มรส ………………………………… จานวนบุตร ..…….คน ชาย.....คน หญิง.....คน โทรศัพท์ ………………….
บิดาชื่อ ……………………………………………………… ❑ ถึงแก่กรรม
❑ ยังมีชีวิตอยู่ อายุ ……………….ปี
อาชีพ/ตาแหน่งงาน ………………………………..สถานที่ทางาน ……………………………………. โทรศัพท์ …………………..
ที่อยู่ของบิดาปั จจุบนั …………………………………………………………………………………………………….……………..
มารดาชื่อ …………………………………………….……… ❑ ถึงแก่กรรม
❑ ยังมีชีวิตอยู่ อายุ ……………….ปี
อาชีพ/ตาแหน่งงาน ………………………………..สถานที่ทางาน ………………..…………….……. โทรศัพท์ ……………..…....
ที่อยู่ของมารดาปั จจุบนั …………………………………………………………………….…………………………………………..
ท่านเป็ นบุตรคนที่ ……………… มีพ่นี อ้ ง ……………คน /รายละเอียดเกี่ยวกับพี่และน้อง มีดงั นี ้
ชื่อ-นามสกุล (ของพีแ่ ละน้อง)
อาชีพ/ตาแหน่ง
ชื่อ-ทีอ่ ยู่ของสถานทีท่ างาน
โทรศัพท์
1.…………………………….. ……………………………..
2.…………………………….. ……………………………..
3.…………………………….. ……………………………..
4.…………………………….. ……………………………..
ประวัตกิ ารศึกษาและอื่นๆ
ระดับ
สถานศึกษา
ประถมศึกษา
………………………..…………………
มัธยมศึกษา
……………………….…………………
ปวช, ปวส, ปวท …………………………………………
ปริญญาตรี
…………………………………………
ปริญญาโท
…………………………………………
อื่นๆ ................ …………………………………………

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
ตัง้ แต่ พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
………… ……………
………… ……………
………… ……………
………… ……………
………… ……………
.……..… ……………

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

ระบุ สาขาวิชา / เกรดเฉลี่ย
….………………………………...
……………………………………
…………………………….……..
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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ประวัตกิ ารทางาน (ให้ระบุตงั้ แต่ อดีต จนถึง ปั จจุบัน) โปรดระบุให้ชัดเจน และครบถ้วน
ชื่อสถานทีท่ างาน
สาเหตุทอี่ อก
ตัง้ แต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ตาแหน่ง
เงินเดือน
(เริ่มจากอดีต ถึงปั จจุบัน)
(ต้องระบุ)
1. ………………………………….… …………………… ………………..……… …………… ……………………
โทร…………………………………... …………….……… ………….…………… …………… ……..……….……
2. …………………………………… …………………… ……………………….. ……….…… ……………………
โทร………………………………….. ………...………… .……………….……… …………… …………...………
3. …………………………………… …………………… ……………………… …………… ……………………
โทร……………………………..…… …………………… ……………………… ……...…… ……………………
4. …………………………………… …………..………… ……..………………… …………… ……………………
โทร……………………………..…… …………………… ……………………..… …………… ….………..………
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
(เช่น ขับขี่รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพ
ระบุชื่อภาษา
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ไม่ดี พอใช้
ดี
ไม่ดี พอใช้
ดี
ไม่ดี พอใช้
ดี
เล่นกีฬา ฯลฯ โปรดระบุ)
……............…...… … … … … … … … … … ………………………………………
……………….… … … … … … … … … … ……………….….….………………
ความสามารถในการพิมพ์ดดี ภาษาไทย ................. คา/นาที อังกฤษ .....................คา/นาที
การรับราชการทหาร ❑ รับราชการทหารแล้ว ❑ ได้รบั การผ่อนผันทหาร เนื่องจาก........................ ❑ จบ ร.ด. ปี ...........
❑ จับได้ใบดา
❑ กาลังรอเกณฑ์ทหาร เดือน ............. ปี ................
บุคคลทีใ่ ห้การรับรองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านได้
ชื่อ-นามสกุล
ทีอ่ ยู่และโทรศัพท์
สถานทีท่ างานและโทรศัพท์
ความสัมพันธ์
…………………………….. …………………………….. …………………………………. ………………………………
………………………….…. ………………………….…. ………………………….……… ………………………………
…………………………….. …………………………….. ………………………………….. …………………...………….
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ
1.ในกรณีฉกุ เฉินติดต่อชื่อ ……………………………………………………มีความสัมพันธ์เป็ น………………………..............
ที่อยู่ ………………………………………………………………… โทรศัพท์ ………………………………………...........….
2.ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา ท่านเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุ …………………………………………..........….
โรคประจาตัวของท่าน คือ ………………………………………………………………………………………………..........….
3.ท่านรูจ้ กั กับพนักงานของสถาบันฯ ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในเวลานี ้ ชื่อ ……………………………………………………..........…….
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………..........……
4.ท่านเคยต้องโทษหรือไม่ ถ้าเคยสาเหตุเพราะ ………………………………………………………………………...........…….
5.ท่านทราบข่าวสมัครงานจาก ❑ เว็บไซต์ สรพ ❑ Job…..……………………..…❑ เว็บไซต์อ่นื ......……………...…………
6.ท่านสามารถเริ่มงานได้เมื่อไร………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ หากสถาบันฯ ทราบในภายหลังว่าเป็ นความเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะให้ปลดออกจากการเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันได้ทนั ที
วันที่สมัคร …….. เดือน ………………………พ.ศ. ………………..
ลงชื่อ ……………………………..……….. ผูส้ มัคร
*** ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงแก้ไขใบสมัคร และถือเป็ นกรรมสิทธิข์ องทาง สรพ. เท่านั้น***
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