ใบสมัครงาน
ฝ่ ายเภสั ชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
รู ปถ่ายปัจจุบัน

ตําแหน่ง/ประเภทการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

เภสัชกร

นักวิทยาศาสตร์

อื&นๆ...........................

ลูกจ้างชัว& คราว

ผูช้ ่วยเภสัชกร

พนักงานธุรการ

พนักงานทัว& ไป

ถ่ายไม่ เกิน เดือน

พนักงาน

อื&นๆ..................................................................................................
วันที&พร้อมมาเริ& มงาน.....................................................เงินเดือนที&ตอ้ งการ ..................................................
1. ประวัตสิ ่ วนบุคคล
ชื&อ – นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง)..............................................................................................ชื&อเล่น..........................................
NAME – SURNAME (MR./MISS/MRS.).......................................................................................................................................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ออกให้ ณ ......................................................................... วันบัตรหมดอายุ ................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................... อายุ....................ปี ....................เดือน จังหวัดที&เกิด...........................................
เพศ..........................สัญชาติ.......................................... เชื>อชาติ............................................. ศาสนา.............................................
ส่วนสูง..................................... ซม. นํ>าหนัก.................................. กก. กลุ่มเลือด
A
B
ประวัติการรับราชการทหาร(เฉพาะเพศชาย)
รับราชการทหารแล้ว
ได้รับการผ่อนผันทหาร
รอเกณฑ์ทหาร
สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

หย่า

O

AB
เรี ยน ร.ด.

จับใบดําได้
แยกกันอยู่

อื&นๆ.........................................................

ชื&อคู่สมรส......................................................................................................................... อายุ....................................................ปี
อาชีพ ............................................................................ โทรศัพท์ที&สามารถติดต่อได้ ..................................................................
กรณี สมรสแล้วมีบุตรหรื อไม่

มี จํานวน........... คน เป็ นชาย...............คน เป็ นหญิง...............คน
ไม่มีบุตร

ชื&อบิดา..................................................................นามสกุล................................................................ อายุ....................................ปี
เชื>อชาติ...................................................... สัญชาติ.................................................ศาสนา..............................................................
อาชีพ ........................................................โทรศัพท์ที&ติดต่อได้.......................................................................................................
ชื&อมารดา..............................................................นามสกุล.................................................................อายุ....................................ปี
เชื>อชาติ...................................................... สัญชาติ.................................................ศาสนา..............................................................
อาชีพ .........................................................โทรศัพท์ที&ติดต่อได้.......................................................................................................
ท่านเป็ นบุตรคนที&.....................จากพี&นอ้ งทั>งหมดจํานวน.................. คน เป็ นชาย................... คน เป็ นหญิง....................... คน

*เบอร์ โทรทีต$ ิดต่ อผู้สมัครงานได้ ทนั ที
งานธุ รการและสนับสนุน ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

-_ที&อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที&..........................หมู่...........................ซอย........................................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น............................................................................................................................................................................
ที&อยูป่ ัจจุบนั
บ้านเลขที&..........................หมู่...........................ซอย........................................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
เบอร์โทรศัพท์ที&ติดต่อได้ มือถือ.................................................................................................บ้าน...............................................
โปรดระบุช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ (ถ้ามี)
E-mail Address........................................................

Facebook......................................................................

Instagram.................................................................

Line...............................................................................

Twitter.....................................................................

อื&นๆ โปรดระบุ.............................................................

บ้านที&อยูอ่ าศัยเป็ น

ของตนเอง

บ้านเช่า

อาศัยอยูก่ บั ..........................................................................

บุคคลที&สามารถติดต่อได้กรณี เร่ งด่วน..............................................................................................................................................
ความสัมพันธ์......................................................................................................... โทร..................................................................
ท่านเคยมาสมัครงานกับคณะฯหรื อไม่
ไม่เคย

เคยสมัครมาแล้วจํานวน................ ครั>ง ตําแหน่ง....................................................................

- ท่านยินยอมให้เก็บใบสมัครไว้คดั เลือกในตําแหน่งที&เหมาะสมอื&นๆ หรื อไม่

ยินยอม

ไม่ยนิ ยอม

- งานที&ไม่ประสงค์จะทํา................................................................................................................................................................
- ท่านสูบบุหรี& หรื อไม่ / มากน้อยเพียงใด.......................................................................................................................................
- ท่านดื&มเครื& องดื&มแอลกอฮอล์หรื อไม่ / มากน้อยเพียงใด.............................................................................................................
- ท่านเคยมีเรื& องต้องขึ>นสถานีตาํ รวจ (โรงพัก) หรื อไม่
มี โปรดระบุ..............................................................................................

ไม่มี

- ท่านมีคดีถูกฟ้ องร้องต่อศาลและ/หรื ออยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีหรื อไม่
มี โปรดระบุ..............................................................................................
- ท่านเคยถูกศาลพิพากษาถึงที&สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อไม่

เคย

ไม่มี
ไม่เคย

- ท่านเคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที&สุดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษจากความประมาทหรื อ
ลหุโทษ หรื อไม่
เคย โปรดระบุ............................................................................................

ไม่เคย

- ท่านเคยถูกไล่ออกจากที&ทาํ งานใดหรื อถูกเลิกจ้าง โดยมีความผิดมาก่อนหรื อไม่
เคย โปรดระบุ............................................................................................

ไม่เคย

- ท่านมีโรคประจําตัวหรื อมีความทุพพลภาพของร่ างกายหรื อไม่
มี โปรดระบุ...........................................................................................
งานธุ รการและสนับสนุน ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ไม่มี

-b2. ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษาทีใ$ ช้ ในการสมัครงานตําแหน่ งนี0
- คุณวุฒิการศึกษา..........................................................สาขา.........................................................เกรดเฉลี&ย.................................
สถานศึกษา...................................................................................................................................ปี ที&จบ.......................................
ระดับการศึกษาอืน$ (ทีม$ ากกว่ าระดับการศึกษาทีใ$ ช้ ในการสมัครงานตําแหน่ งนี)0
- คุณวุฒิการศึกษา..........................................................สาขา.........................................................เกรดเฉลี&ย.................................
สถานศึกษา...................................................................................................................................ปี ที&จบ.......................................
- คุณวุฒิการศึกษา..........................................................สาขา.........................................................เกรดเฉลี&ย.................................
สถานศึกษา...................................................................................................................................ปี ที&จบ.......................................
- คุณวุฒิการศึกษา..........................................................สาขา.........................................................เกรดเฉลี&ย.................................
สถานศึกษา...................................................................................................................................ปี ที&จบ.......................................
3. ประสบการณ์ การฝึ กงาน (เรียงลําดับจากปัจจุบันเป็ นต้ นไป)
ชื&อสถานที&ฝึกงาน

ระยะเวลาการฝึ กอบรม

ตําแหน่ง

เข้า

ออก

ค่าตอบแทน

a..................................................... ............................................ ..................... ...................... .............................................
_..................................................... ............................................ ..................... ...................... ............................................
b..................................................... ............................................ ..................... ...................... .............................................
c..................................................... ................................................ .................... ....................... ............................................
d...................................................... ................................................ .................... ....................... ............................................
4. ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน)
ชื&อสถานประกอบการ

ตําแหน่ง

ระยะเวลาการทํางาน
เข้า

ออก

เงินเดือน

เหตุที&ออก

a

a.................................................... ................................ .................... .................... ............................. .....................................
_.................................................... ................................ .................... .................... ............................. .....................................
b..................................................... ................................ .................... .................... ............................. .....................................
c..................................................... ................................. .................... .................... ............................. .....................................
d..................................................... ................................. .................... ................... ............................ .....................................

งานธุ รการและสนับสนุน ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

-cสถานภาพการทํางานในปัจจุบัน
กําลังว่างงาน ระยะเวลา..................................สาเหตุการว่างงาน...................................................................................
กําลังทํางาน

งานประจํา ตําแหน่ง........................................................ เงินเดือน............................................บาท
งานชัว& คราว ตําแหน่ง...................................................... เงินเดือน............................................บาท

กําลังศึกษาต่อระดับ.......................................................... สถานศึกษา.............................................................................
สาขาวิชา...........................................................................คาดว่าจะสําเร็ จปี พ.ศ. ............................................................
5. ความสามารถพิเศษ
-

พิมพ์ดีดไทย...............................................คํา/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที&ใช้งานได้

Microsoft Word

พิมพ์ดีดอังกฤษ...............................................คํา/นาที
Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

อื&นๆ..................................................................................................................
-

การใช้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : พูด

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ไม่ได้

: อ่าน

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ไม่ได้

: เขียน

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ไม่ได้

ภาษาอื&น (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................
ผ่านเกณฑ์ การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ$งจะต้ องได้ คะแนนรวมไม่ ตาํ$ กว่ าเกณฑ์ ดงั นี0

-

ความสามารถในการขับรถยนต์

ไม่ได้

ได้ หมายเลขใบขับขี&..............................................
บัตรหมดอายุ....................................................

-

ความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์

ไม่ได้

ได้ หมายเลขใบขับขี&..............................................
บัตรหมดอายุ....................................................

-

กิจกรรมที&ทาํ เป็ นประจําเมื&อมีเวลา....................................................................................................................................

-

เครื& องดนตรี ที&สามารถเล่นได้............................................................................................................................................

-

ความสามารถอื&นๆ (ถ้ามี)..................................................................................................................................................

งานธุ รการและสนับสนุน ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

-d6. ผลงานวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ ความเชี$ยวชาญทีเ$ กีย$ วข้ องกับตําแหน่ งทีส$ มัคร หรืออืน$ ๆ (ถ้ ามี)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
7. ทราบข่ าวประกาศรับสมัครงานจาก
บุคคลในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศที&ติดตามหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศจาก Website
เอกสารประกอบการสมัคร
รู ปถ่ายขนาด a นิ>ว หรื อ _ นิ>ว จํานวน a รู ป (ไม่เกิน k เดือน)
สําเนาทะเบียนบ้าน a ฉบับ (ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน a ฉบับ (ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและ Transcript จํานวน a ฉบับ (ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
(กรณี ที&มีการสมรส หย่าหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรม, การเปลี&ยนชื&อ – สกุลให้แนบสําเนาเอกสารนั>นด้วย กรณี เป็ นเพศชาย
แนบสําเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด.n/สด.cb) อย่างละ a ฉบับ)
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบเอกสารผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นรวมทั>งเอกสารแนบทุกฉบับที&ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ เป็ นความจริ งทุกประการ
และยินดีให้ตรวจสอบ หากภายหลังคณะฯ พบว่า มีขอ้ มูลใดเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะฯ เลิกจ้างและ
ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั>งสิ>น รวมทั>งจะถูกดําเนินการในเรื& องความผิดทางวินยั ด้วย

ลงชื&อ ................................................. ผูส้ มัครงาน
( ......................................................................... )
วันที&สมัครงาน ................./................./.................

งานธุ รการและสนับสนุน ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

