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บร�ษ�ทนคร�นทร	พ�ฒนาเวชก�จ  จ�าก�ด (โรงพยาบาลนคร�นทร	)
61 ถนนอ�อมค�ายวช�ราว�ธ ต�าบลท�าว�ง อ�าเภอเม!อง จ�งหว�ดนครศร$ธรรมราช

ใบสม�ครงาน

ว�นท��สม�คร ต�แหน�งท��สม�คร เง�นเด�อนท��ต�องกร                        บท

DATE                                   POSITION REQUIRED                                                                  EXPECTED SALARY                                        Baht    

ประว�ต�ส�วนต�ว / PERSONAL DATA
ช��อ  นมสก0ล     
(นย/นง/นงสว/อ��นๆ…………)                                                                                          ช��อเล�น                                   (ไทย) 

ร5ปถ�ย

Name Surname  
(Mr./Mrs./Miss/Other…………..)                                                                                           Nickname                      (English)  
ว�น เด�อน ป� เก�ด อย0             ป�   เพศ          ส�วนส5ง                           น�:หน�ก
Date of Birth                                              Age                           Sex                   Height                           Weight 
สถานท'(เก+ด                                                ศาสนา                                       เช01อชาต+                              ส4ญชาต+
Place of Birth                                           Religion                                     Race                                 Nationality
เลขท��บ�ตรประชชน                                                                        อ�เมล=                                                                               เฟสบ;<ค
Identification Card No.                                                                E-mail Address                                                               Facebook
ท��อย5�ป�จจ0บ�น                                                                                                                  โทรศ�พท=บ�น                                       โทรศ�พท=ม�อถ�อ         
Present Address                                                                                                          Telephone                                         Mobile Phone             
ท��อย5�ตมทะเบ�ยนบ�น
Permanent Address                                        

ประว�ต�ครอบคร�ว / FAMILY INFORMATION
ช��อ นมสก0ล บ�ด                                                    อช�พ
Father’s Name                                                      Occupation

ช��อ นมสก0ล มรด                                                             อช�พ
Mother’s Name                                                                 Ocupation

สถนภพผ5�สม�คร        [   ]  โสด               [   ]  หม�:น                 [   ]  สมรส                จดทะเบ�ยน            [    ]  แยกก�นอย5�                  [    ]  หย�                    [    ]  ม�ย
Marital  Status            Single                   Engaged                 Married                  ไม�จดทะเบ�ยน           Separated                         Divorced                    Widowed
รายละเอ$ยด กรณ$สมรส
ช��อ - สก0ล ค5�สมรส Name of Spouse                                                                       อย0 Age                ป�      อช�พ Occupation         

สถนท��ท�งน                                                                                                               โทรศ�พท=ท��ท�งน                                 โทรศ�พท=ม�อถ�อ
Place of Work                                                                                                             Office Telephone                               Mobile Phone
จ�นวนบ0ตร..........................คน              เพศชย  จ�นวน.....................คน                               เพศหญ�ง      จ�นวน......................คน 

ช��อบ0ตร / Name of Children ว�นเก�ด / Date of Birth อย0 / Age เพศ / Sex สถนท��ศCกษ / School Attended

จ�นวนพ��น�อง.....................คน   ท�นเปEนบ0ตรคนท��................................
ล�ด�บ ช��อ สก0ล / Name Surname เพศ / Sex อย0 / Age อช�พ / Occupation

บ�คคลท$*ต�ดต�อได�
ในกรณ$เร�งด�วน

Emergency 
Contact

ช��อ สก0ล  Name Surname                                                                                      ควมส�มพ�นธ=Relationship                  
ท��อย5� Address                                                                         โทรศ�พท=บ�น   Telephone                           โทรศ�พท=ม�อถ�อ Mobile Phone 
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สถานภาพทางทหาร / MILITARY SERVICE
[    ] ผ�นเกณฑ=แล�ว       [    ]  ย�งไม�ผ�นเกณฑ=       [    ]  ได�ร�บยกเว�น เน��องจก                                                   [    ]  อ��นๆ ระบ0
        Completed                   No                                   Exempted                                                                           Others  
กรณ�ผ�นเกณฑ= หน�วยงนท��ส�งก�ด ค�อ                                               ยศท��ได�ร�บ                             ว�นท��เข�ประจ�กร                      ว�นท��ปลดประจ�กร
If Completed  State Branch of Service                                          Rank Attained                     Date Joined                              Date Discharged

ประว�ต�การศ,กษา / EDUCATION  ATTAINMENT

ระด�บการศ,กษา 
Education Level

ช!*อสถานท$*ศ,กษา(จ�งหว�ด) 
 Institution (Location)

ว�ฒ�บ�ตร 
 Degree

สาขา 
 Major

ป$ท$*จบ 
Year 

Graduated

เกรดเฉล$*ย 
GPA.

ประถม / Primary School
ม�ธยมต�น / Junior High School
ม�ธยมปลย / Senior High School
อช�วศCกษ ปวช. / Vocational
ปวส.,อน0ปร�ญญ / Diploma
ปร�ญญตร� / Bachelor
ปร�ญญโท / Master
อ��นๆ / Others
เก�ยรต�บ�ตร / รงว�ลเก�ยรต�ค0ณ / ประกศน�ยบ�ตร
Honors  Awards and Other Recognition of Excellence

ความสามารถพ�เศษ / SPECIAL ABILITIES
ภษต�งประเทศ  ระบ0 ภษ และ ระด�บควมสมรถ ประสบกรณ= หร�อ ท�กษะในกรใช�ภษ  / (Foreign Language )
1.ภษ………………………………….ท�กษะในการ ฟ�ง  [  ] ด� [  ] พอใช� , การพ	ด [  ] ด� [  ] พอใช� , การอ�าน [  ] ด� [  ] พอใช� , การเข�ยน [  ] ด� [  ] พอใช�
2.ภษ………………………………….ท�กษะในการ ฟ�ง  [  ] ด� [  ] พอใช� , การพ	ด [  ] ด� [  ] พอใช� , การอ�าน [  ] ด� [  ] พอใช� , การเข�ยน [  ] ด� [  ] พอใช�
3.ภษ………………………………….ท�กษะในการ ฟ�ง  [  ] ด� [  ] พอใช� , การพ	ด [  ] ด� [  ] พอใช� , การอ�าน [  ] ด� [  ] พอใช� , การเข�ยน [  ] ด� [  ] พอใช�
กรใช�คอมพ�วเตอร=  โปรดระบ0 ควมสมรถในกรใช�เคร��องคอมพ�วเตอร= หร�อ รยละเอ�ยดท��เก��ยวข�อง / (Computer / Skills)  
1.
2.
3.
ควมสมรถอ��นๆ โปรดระบ0
Other Special Qualifications

ประว�ต�การท�างาน / Employment History
ระยะเวลกรท�งน / 

Employment Date
กร0ณเร�ยงจกอด�ตไปหป�จจ0บ�น

ช��อองค=กร/บร�ษ�ท
Name of Employer

โทรศ�พท=
Telephone

ต�แหน�ง และ ล�กษณะ
งน Position and 
Scope of Work

เง�นเด�อน / ค�ตอบแทน/
รยได�อ��นๆ

Salary / Allowance / 
Other Income

สเหต0ท��ลออก / 
Reason of Leaving

เร��ม / From ส�:นส0ด / To

ท�นเคยเปEนสมช�กสมคม / ชมรม / สหภพแรงงน หร�อไม�     [    ]  ไม�เคย      [    ]  เคย        ช��อ....................................................................................................
Have you ever been in any labor union?                                     No           Yes         Name.............................................................................................
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ข�อม0ลท�*วไป / MISCELLANEOUS
ท�นเคยต�องคด�แพ�งหร�ออญมก�อนหร�อไม�                                [    ]  ไม�เคย       [    ]  เคย  ระบ0สเหต0
Have you ever been charged with a civil or criminal off end?          No                    Yes, please state particulars
ร�งกยท�นท0พพลภพหร�อไม�                                                     [    ]  ไม�ใช�         [    ]  ใช�  โปรดระบ0
Have you any physical disability?                                                     No                   Yes, what         
ในช�วง 5 ป�ท��ผ�นม ท�นเคยป�วยหน�กหร�อไม�                                [    ]  ไม�ใช�         [    ]  ใช�  โปรดระบ0
Have you been sick during the  past 5 years?                                  No                   Yes, what         
ขณะน�:ท�นอศ�ย      [    ]  บ�นตนเอง    [    ]  บ�นบ�ด มรด [    ]  บ�นเช�       [    ]  หอพ�ก               [    ]  อ��นๆ ระบ0 
Do you live in?                Own Home            With Parents         Rented Home                 Board                           Other
ท�นเคยท�งนก�บบร�ษ�ทฯ น�:มก�อนหร�อไม�           [    ]  ไม�เคย    [    ]  เคย  เม��อ      ในต�แหน�ง              แผนก                              เหต0ผลท��ลออก
Have you ever worked in this company before?   No             Yes , when          Position                Department                             Why?

ท�นม�ภระหน�:ส�นล�นพ�นต�วหร�อไม�                       [     ] ไม�ม�              [      ]   ม�  
Do you have any outstanding debts?              [     ] No                [      ]   Have  

 ข�พเจ� (นย/นง/นงสว/อ��นๆ.............)  ….....….................................................................................................  ขอร�บรองว�ไม�ม�พฤต�กรรมย0�งเก��ยวก�บยเสพต�ด
                                                                                                    ลงช��อ..................................................................
                                                                                                           (                                                                 )  

บ�คคลอ�างอ�ง
ในบร�ษ�ทน�:ช��อ สก0ล                                                                                     ต�แหน�ง                           แผนก                               ควมเก��ยวพ�น
In this company , Name                                                                          Position                           Department                     Relationship
บ�คคลอ�างอ�งท$*ไม�ใช�คนในครอบคร�ว
1.  ช��อ สก0ล                                                                                                                                      ควมเก��ยวพ�น
     Name Surname                                                                                                                         Relationship
ท��อย5�                                                                                                                                            โทรศ�พท=
Address                                                                                                                                      Telephone
อช�พ                                       ต�แหน�ง                                          ช��อหน�วยงนและท��อย5�                                                                             โทรศ�พท=
Occupation                             Position                                          Place of Work                                                                                       Telephone
2.  ช��อ สก0ล                                                                                                                              ควมเก��ยวพ�น
     Name Surname                                                                                                                 Relationship
ท��อย5�                                                                                                                                            โทรศ�พท=
Address                                                                                                                                      Telephone
อช�พ                                       ต�แหน�ง                                         ช��อหน�วยงนและท��อย5�                                                                              โทรศ�พท=
Occupation                             Position                                         Place of Work                                                                                        Telephone
หกได�ร�บค�ดเล�อก ท�นพร�อมท��จะเร��มงนก�บบร�ษ�ทฯ เม��อใด (ว�นเด�อนป�  ท��สมรถเร��มงนก�บทงบร�ษ�ทได�)
If Accepted, How soon can you Start?

ในกรณ�ท��จ�เปEนท�นอจจะต�องแสดงหล�กฐนเพ��อย�นย�นข�อม5ลในใบสม�คร  Verification of Statements may be Required if Necessary
กรว�จ�งงนจะขC:นอย5�ก�บกรตรวจว�น�จฉ�ยถCงควมสมบ5รณ=ของร�งกยและจ�ตใจของผ5�สม�ครโดยแพทย=ของบร�ษ�ทฯ  
Employment is Subject to Company Physicians of The Applicants Physical and Mental Health Condition.

ข�าพเจ�าขอร�บรองว�า ข�อม0ลท$*ให�ก�บบร�ษ�ทฯ เป2นจร�ง การกล�าวเท2จในใบสม�ครน$3จะเป2นสาเหต�เพ$ยงพอในการปลดข�าพเจ�าออกจากงานได�
I HEREBY CERTIFY THAT MY ANSWER TO EACH OF THE FOREGOING IS TRUE AND THAT FALSE STATEMENTS ON THIS 
APPLICATION WILL BE ADEQUATE GROUNDA FOR DISMISSAL.
ลงช��อผ5�สม�คร                                                                                                                    ว�นท��
APPLICANTS  SIGNATURE                                                                                            DATE
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ความเห2นจากการส�มภาษณ	ของงานบ�คคล  FOR PERSONAL OFFICER USE ONLY
ห�วข�อท��ช�:แจงต�อผ5�สม�คร  - ล�กษณะงนท��สม�คร   ควมสมรถและท�กษะเฉพะงน   เวลกรท�งน   กรค�:ประก�น  เง�นเด�อนและค�ตอบแทน  สว�สด�กร

ควมเหEนจก
กรส�มภษณ=

ผ5�ส�มภษณ=                                                                                              ต�แหน�ง                                        ว�นท��

ผลการส�มภาษณ	จากหน�วยงานท$*เก$*ยวข�อง FOR INTERVIEWERS USE ONLY
หน�วยงนท��ส�มภษณ=(1) หน�วยงนท��ส�มภษณ=(2)

ห�วข�อ ผ�น ไม�ผ�น บ�นทCกเพ��มเต�ม ห�วข�อ ผ�น ไม�ผ�น บ�นทCกเพ��มเต�ม
บ0คล�กภพ กร�ยมรยท บ0คล�กภพ กร�ยมรยท
กรใช�ค�พ5ด กรใช�ค�พ5ด
ควมเหมะสมของกรศCกษ ควมเหมะสมของกรศCกษ
ควมเหมะสมของ
ประสบกรณ=

ควมเหมะสมของ
ประสบกรณ=

คะแนนกรทดสอบเบ�:องต�น คะแนนกรทดสอบเบ�:องต�น

ควมเหEนอ��นๆ ควมเหEนอ��นๆ

สร0ปผล  [    ]  ร�บเข�ท�งนในว�นท��  ……………………………
             [    ]  รอเปร�ยบเท�ยบ              [    ]  ไม�ผ�นกรค�ดเล�อก

สร0ปผล  [    ]  ร�บเข�ท�งนในว�นท��  ……………………………
             [    ]  รอเปร�ยบเท�ยบ              [    ]  ไม�ผ�นกรค�ดเล�อก

ลงช��อผ5�ส�มภษณ=                                     ต�แหน�ง ลงช��อผ5�ส�มภษณ=                                  ต�แหน�ง
ลงช��อ หนฝ./ผจก.ฝ                                         ว�นท�� ลงช��อ หนฝ./ผจก.ฝ                                     ว�นท��

ส�าหร�บผ0�บร�หารและงานบ�คคล FOR OFFICIAL USE ONLY
บรรจ0ในต�แหน�ง
Accepted in The Position of

เง�นเด�อนเร��มต�น
Starting Salary

ส�งก�ดงน / แผนก                                           ฝ�ย
Division                                                Department

ข�อตกลงพ�เศษ

ว�นท��เร��มงน                                        
Effective Date
พน�กงนบ0คคล

ห�วหน�แผนกบ0คคลและธ0รกร
                                  

ผ5�จ�ดกรฝ�ยบร�หรทร�พยกรและบร�กร

ผ[\อ]านวยการฝbายการแพทยe ผ5�อ�นวยกรฝ�ยบร�หร / กรรมการผ[\จ4ดการ


