บันทึกนัดสั มภาษณ์

ใบสมัครงานโรงพยาบาลรวมแพทย์ ท่ ุงสง

นัดเริ่มงานวันที่

*ใบสมัครงานเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน*
ตำแหน่ง 1

2

ช่วงเวลำที่สำมำทำงำนได้

เงินเดือน/รำยได้ที่คำดหวัง
8.00-16.00 น.

บำท/เดือน

16.00-24.00 น.

24.00-8.00 น.

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

วัน/เดือน/ปี เกิด
อำยุ

ปี ส่ วนสู ง

สัญชำติ

เชื้อชำติ

ศำสนำ

ซม. น้ ำหนัก

กก. กรุ๊ ปเลือด

ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ตืดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

ที่อยูถ่ ำวร(ตำมสำเนำทะเบียนบ้ำน)

โทรศัพท์

บัตรประชำชนเลขที่

ออกให้ ณ อำเภอ/เขต

วันออกบัตร

จังหวัด

บัตรหมดอำยุ

ชื่อบิดำ

อำยุ

ปี อำชีพ

มีชีวติ

ถึงแก่กรรม

ชื่อมำรดำ

อำยุ

ปี อำชีพ

มีชีวติ

ถึงแก่กรรม

หย่ำ

สถำนะครอบครัว

โสด

แต่งงำน

กรณี แต่งงำน

จดทะเบียน

ไม่ได้จดทะเบียน

ชื่อคู่สมรส

อำชีพ

แยกกันอยู่

ม่ำย
คู่สมรสมีเงินได้หรื อไม่

มี

ไม่มี

สถำนที่ทำงำน

จำนวนบุตร

คน กำลังศึกษำ

คน

สถำนะทำงทหำร

ได้รับกำรยกเว้น

ศึกษำวิชำทหำร

ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

อื่นๆ
ท่ำนประกอบอำชีพเสริ มอื่นๆหรื อไม่(หำกมีโปรดระบุ)
ท่ำนมีสิทธิ์ /สวัสดิ์กำรกำรรักษำพยำบำลอะไรบ้ำง
ประวัติการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อำชีวะศึกษำ
อนุปริ ญญำ
ปริ ญญำตรี
อื่นๆ

ชื่อสถำนบัน

จังหวัด

ปี กำรศึกษำ
จำก
ถึง

วิชำที่ศึกษำ/วุฒิที่ได้รับ
เกรดเฉลี่ย
(ระบุสำขำวิชำ)

ประวัติการทางาน
ระยะงำน

สถำนที่ประกอบกำร

จำก

แผนก/ฝ่ ำย

ถึง

สำเหตุที่ลำออก

บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ สะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล

ความรู้ พเิ ศษ

สถำนที่ทำงำน/ที่อยู่

ควำมสัมพันธ์

คอมพิวเตอร์โปรแกรม 1
พิมพ์ดีด

ตำแหน่ง

2

โทรศัพท์

3

ไทย

ดีมำก

ดี

พอใช้

อังกฤษ

ดีมำก

ดี

พอใช้

อื่นๆ
ในตำแหน่งที่ตอ้ งกำรมีกำรค้ ำประกัน

ไม่ขดั ข้อง

ขัดข้อง

ในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนหมุนเวียนเป็ นกะได้

ไม่ขดั ข้อง

ขัดข้อง

ในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตำมควำมเหมำะสม

ไม่ขดั ข้อง

ขัดข้อง

( 8.00 - 16.00 น. / 16.00 - 24.00 น. / 24.00 - 8.00 น. )
ท่ำนเป็ นบุคคลที่สูบบุหรี่ หรื อไม่

สู บ

ไม่สูบ

ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่

ไม่มี

มี ระบุ

หำกมีกำรตรวจปั สสำวะก่อนปฏิบตั ิงำนได้หรื อไม่

ได้

ไม่ได้

หำกเริ่ มปฏิบตั ิงำนท่ำนจะมำทำงำนโดย

รถจักรยำนยนต์ส่วนตัว

มีใบขับขี่

ไม่มีใบขับขี่

รถยนต์ส่วนตัว

มีใบขับขี่

ไม่มีใบขับขี่

รถรับจ้ำง
ท่ำนสำมำรถเริ่ มงำนได้เมื่อใด
*ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นทั้งหมดเป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกข้อควำมตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ข้ำพเจ้ำขอยอมรับให้กำรว่ำจ้ำงเป็ นโมฆะทันที
วันที่สมัคร

ลงชื่อผูส้ มัคร
(

)

เอกสารในการสมัครงาน
รู ปถ่ำยหน้ำตรง 1 นิ้ว 2 รู ป

สำเนำบัตรประชำชน

ใบรับรองกำรทำงำน

สำเนำทะเบียนบ้ำน

ใบรับรองกำรศึกษำ

ใบรับรองกำรฝึ กอบรม

ตาแหน่ งเภสัชกร
คุณสมบัติ






เพศชำย/หญิง
อำยุ 25-40 ปี
วุฒิกำรศึกษำขั้นต่ำปริ ญญำตรี สำขำเภสัชกร
สุ ขภำพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ

ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ








เพศหญิง
อำยุ 20-40 ปี
วุฒิกำรศึกษำขั้นต่ำปริ ญญำตรี สำขำพยำบำล
สุ ขภำพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
สำมำรถทำงำนเป็ นกะได้
ได้ค่ำใบประกอบวิชำชีพและเงินค่ำประสบกำรณ์

ตาแหน่ งพนักงานห้ องยา
คุณสมบัติ







เพศหญิง
อำยุ 22-35 ปี
วุฒิกำรศึกษำขั้นต่ำปริ ญญำตรี
สุ ขภำพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ทำงำนเป็ นกะได้

ตาแหน่ งพนักงานบัญชี - ธุรการ
คุณสมบัติ







เพศหญิง
อำยุ 22-35 ปี
วุฒิกำรศึกษำขั้นต่ำปริ ญญำตรี
สุ ขภำพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
สำมำรถทำงำนล่วงเวลำได้

ตาแหน่ งพนักงานเปล+ขับรถ
คุณสมบัติ









เพศชำย
อำยุ 20-45 ปี
วุฒิกำรศึกษำขั้นต่ำ ม.3
สุ ขภำพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ทำงำนเป็ นกะได้
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้ำ
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ

