ใช้ สาหรับระดับ พนักงาน - เจ้ าหน้ าที่อาวุโส

ใบสมัครงาน
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
รหัสพนักงาน _______________
ตำแหน่งทีต่ ้ องกำรสมัคร 1......................................................วันที่......................................................
2......................................................เงินเดือนที่ต้องกำร..................................

ชื่อ - สกุล (ภำษำไทย): ....................................................................
ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ): ..............................................................

ว/ด/ป เกิด

อำยุ

รำศี

น ้ำหนัก ส่วนสูง

เพศ

ศำสนำ

ชื่อเล่น :......................................... เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน : ................................................... ออกให้ ณ อำเภอ..................................
วันออกบัตร : ................................. บัตรหมดอำยุ : ................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สำมำรถติดต่อได้ : ...................................................
...................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................Facebook : ........................................................ โทรศัพท์มือถือ......................................
สถำนภำพครอบครัว :
 โสด
 สมรส
 หม้ ำย/หย่ำ
 อื่นๆ .......................
กรณีสมรส โปรดระบุกำรจดทะเบียนสมรส :  จดทะเบียนสมรส  ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส
จำนวนบุตร (ถ้ ำมี): ..................................................
สถำนภำพทำงทหำร :  ได้ รับกำรยกเว้ น
 ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ ว
ถ้ ำได้ รับกำรยกเว้ น โปรดให้ เหตุผล :  เรี ยน จบ. ร.ด.
 จับได้ ใบดำ

 ยังไม่ผำ่ นกำรเกณฑ์ทหำร
 อื่นๆ (ระบุ)......................

ชื่อบิดำ :............................................................... อำยุ...............ปี อำชีพ......................................
ชื่อมำรดำ :........................................................... อำยุ...............ปี อำชีพ.......................................
จำนวนพี่น้องทัง.......................................คน
้
(รวมตัวท่ำนด้ วย) ท่ำนเป็ นคนที่..................................

 มีชีวิต

 ถึงแก่กรรม

 มีชีวิต

 ถึงแก่กรรม

บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน ชื่อ – สกุล :....................................................................ควำมสัมพันธ์...............................................
ที่อยู่ / ที่ทำงำน : ...................................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ............................................

วันที่ประกาศใช้ : 07/12/2560
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ประวัติกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำย /ปวช.
อนุปริ ญญำ / ปวส.
ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำโท
อื่นๆ

สถำบันศึกษำ

วุฒิ

ควำมรู้ด้ำนภำษำ / คอมพิวเตอร์ ( ดีมำก= 4 ,ดี = 3,พอใช้ = 2,เล็กน้ อย = 1)
ภำษำ
กำรพูด
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีนกลำง
อื่นๆ
พิมพ์ดีดไทย :________________________คำ / นำที

สำขำ

กำรอ่ำน

ปี ที่จบ

เกรดเฉลีย่

กำรเขียน

พิมพ์ดีดอังกฤษ :____________________คำ / นำที

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม :____________________________________________________________________________
หลักสูตร / หัวข้ อกำรฝึ กอบรม

ชื่อสถำบันที่ฝึกอบรม / สัมมนำ

ระยะเวลำกำร
ฝึ กอบรม

ช่วงเวลำที่เข้ ำอบรม
เดือนปี ที่เข้ ำ เดือนที่ที่สำเร็จ

ควำมสำมำรถในกำรขับขี่
ประเภท
รถยนต์
รถจักรยำนยนต์

สำมำรถขับ /ขี่
 ไม่ได้
 ได้
 ไม่ได้
 ได้

พำหนะส่วนตัว
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี

ใบอนุญำตขับขี่
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี

ประวัติกำรทำงำน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
งำนที่ทำอยูป่ ั จจุบนั :

:

วันที่ประกาศใช้ : 07/12/2560

ไม่เคยมี
 รองำน / ว่ำงงำน


 มี
 มีงำนทำ
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ชื่อสถำนประกอบกำร

ตำแหน่ง

ระยะเวลำ
ตังแต่
้
จนถึง

ข้ อมูลรำยได้
เงินเดือน
รำยได้ อื่นๆ

1.
สำเหตุที่ลำออก :
2.
สำเหตุที่ลำออก :
3.
สำเหตุที่ลำออก :
4.
สำเหตุที่ลำออก :
ข้ อมูลทั่วไป
1. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่
2. ท่ำนเคยป่ วยหรื อประสบอุบตั เิ หตุขนร้
ั ้ ำยแรงหรื อไม่
3. ท่ำนเคยถูกภำคทัณฑ์ / ดำเนินกำรสอบสวนลงโทษ
ในเรื่ องกำรประพฤติมิชอบกำรทุจริ ตหรื อไม่

 ไม่มี

 มี โปรดระบุ...................................

 ไม่มี

 โปรดระบุ......................................

 ไม่มี

 มีโปรดระบุ...................................

4. ท่ำนเคยต้ องโทษคดีอำญำหรือไม่
5. ท่ำนเคยถูกเลิกจ้ ำงจำกบริษัทใดมำก่อนหรื อไม่
6. ท่ำนเคยสมัครงำน หรื อ เคยร่วมงำนกับบริ ษัทฯมำก่อนหรื อไม่
7. ท่ำนมีญำติหรื อคนรู้จกั ทำงำนอยูใ่ นบริ ษัทฯหรื อไม่
8. ในตำแหน่งที่ต้องมีบคุ คลค ้ำประกันท่ำนสำมำรถหำได้ หรื อไม่
9. ท่ำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัดได้ หรื อไม่
10. ท่ำนสูบบุหรี่ หรื อไม่
11. ท่ำนดืม่ แอลกอฮอล์หรื อไม่

 ไม่เคย

 เคยโปรดระบุ

 ไม่เคย

 เคยโปรดระบุ................................

 ไม่เคย

 เคยโปรดระบุ................................

 ไม่มี

 มีชื่อ....................ควำมพันธ์.........

 ไม่ได้

 ได้

 ไม่ได้

 ได้

 ไม่สบ
ู

 สูบ

 ไม่ดื่ม

 ได้ เป็ นครัง้ ครำว

ปริ มำณ.......มวน/วัน
 ดื่มเป็ นประจำ  ดื่มเป็ นครัง้ ครำว

ท่ ำนพร้ อมที่ปฏิบัติงำนกับบริษัท ได้ ในวันที่: ________________________________________________
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ นทังหมดนี
้
้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกข้ อควำมตอนหนึง่ ตอนใดไม่ตรงกับควำม
เป็ นจริ งข้ ำพเจ้ ำขอยอมรับว่ำกำรว่ำจ้ ำงทีต่ กลงนันเป็
้ นโมฆะทันที
ลงชื่อผู้สมัคร.........................................................
(

)

วันที่...................................................................
วันที่ประกาศใช้ : 07/12/2560

NBD-F-HR-03/1 Rev.06

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่บริษัทเป็ นผู้กรอก

ผู้สัมภาษณ์ : _______________________________________________ วันที่สัมภาษณ์ :________________________________________
ผลการสัมภาษณ์ :___________________________________________ ตาแหน่ งงานที่บรรจุ:___________________________________
วันที่เริ่มจ้ างงาน:____________________________________________ บังคับบัญชาโดย:______________________________________
อัตราเงินเดือน:_____________________________________________ เงื่อนไขอื่นๆ:_________________________________________
กาหนดระยะเวลาการทดลองงาน:_____________________________
ลายมือชื่อผู้สัมภาษณ์ :______________________________________ อนุมัติโดย:____________________________________________
หมายเหตุ:____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ผู้มีอานาจอนุมัติ:___________________________________________วันที่ :_______________________________________________

วันที่ประกาศใช้ : 07/12/2560
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