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รูปถ่าย

บันทึกสมัครงาน
ตําแหน่งงานทีส่ มัคร
ตําแหน่ง

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว)
Name (Mr./Mrs./Miss)
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เฎดือน/ปีเกิด
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ

สัญชาติ

นามสกุล
Surname

อายุ
สถานภาพ
ศาสนา

ปี
 โสด

โทรศัพท์
ส่วนสูง

Email
ซม.
น้ําหนัก
 สมรส
อื่นๆ

ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน (ทีส่ ามารถติดต่อได้)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

อาชีพ

1

เกี่ยวข้องเป็น
โทรศัพท์

กก.

ประวัติการศึกษา (อย่างน้อย 1 ข้อมูล)
ข้อมูลที่ 1
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
วิชาเอก
ปีสําเร็จการศึกษา
ข้อมูลอื่นๆ

วุฒิการศึกษา
คณะ
วิชาโท

ข้อมูลที่ 2
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
วิชาเอก
ปีสําเร็จการศึกษา
ข้อมูลอื่นๆ
ประวัติการทํางาน
 ยังไม่มีประวัติการทํางาน
ข้อมูลที่ 1
สถานที่
ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)
ลักษณะงานที่ทาํ
เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ 2
สถานที่
ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)
ลักษณะงานที่ทาํ

วุฒิการศึกษา
คณะ
วิชาโท

 มีประวัตกิ ารทํางาน

-

ตําแหน่งงาน

-

ตําแหน่งงาน
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ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

Word document
Excel
Powerpoint presentation
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษา
ความสามารถด้านอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติการฝึกอบรม/คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับตําแหน่งงาน)

ความต้องการของผู้สมัคร ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีส่ มัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้น
เป็นเท็จ สภาเทคนิคการแพทย์ อาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้

..............................................................
(................................................................)
วันที่สมัคร ........./.............../.........

กรุณาแนบเอกสารตามทีก่ ําหนดมาพร้อมกันด้วย
3

