ใบสมัครงำน
ตำแหน่ งที่สมัคร

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

วันที่
ประวัตสิ ่ วนตัว

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ( นาย / นาง / นางสาว )

ชื่อเล่น

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ( Mr. / Mrs. / Miss )
วัน / เดื อน / ปี เกิด

อายุ

ปี

เชื้อชาติ

กรุ๊ ปเลือด

ส่วนสูง

สัญชาติ

น้ าหนัก

ออกให้ ณ ที่ว่าการอาเภอ / เขต

จังหวัด

วันที่ออกบัตร

บัตรหมดอายุวนั ที่

หมู่ที่

เลขที่

ซอย

ถนน

ตาบล / แขวง

อาเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์ที่พกั

โทรศัพท์มือถือ

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน

หมู่ที่

เลขที่

ตาบล / แขวง

ซอย

ถนน

อาเภอ / เขต

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์

สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

สถานภาพทางทหาร

จังหวัด
E-Mail
จานวนบุตร

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จับได้
ได้รับการยกเว้น

คน

บุตรที่กาลังศึกษา

ใบดา

ใบแดง

ประวัตคิ รอบครัว
มีชีวิตอยู่

หมู่ที่

เลขที่

ซอย

ถึงแก่กรรม
ถนน

ตาบล / แขวง

อาเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์ที่พกั

โทรศัพท์มือถือ

อาชี พ

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง
มีชีวิตอยู่

ชื่อ - นามสกุล มารดา
ที่อยูป่ ัจจุบนั

หมู่ที่

เลขที่

คน

เพราะ

ชื่อ - นามสกุล บิดา
ที่อยูป่ ัจจุบนั

กก.

ศาสนา

บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยูป่ ัจจุบนั

ซม.

ซอย

ถึงแก่กรรม
ถนน

ตาบล / แขวง

อาเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์ที่พกั

โทรศัพท์มือถือ

อาชี พ

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

จานวนพี่นอ้ งร่ วมบิดา-มารดา ( รวมผูส้ มัคร )

คน

ผูส้ มัครเป็ นคนที่

รายนามพีน่ ้อง
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

อาชี พ

สถานที่ทางาน/ศึกษา

โทรศัพท์

1
2
3
4
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ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส
ที่อยูป่ ัจจุบนั

หมู่ที่

เลขที่

ซอย

ถนน

ตาบล / แขวง

อาเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์ที่พกั

โทรศัพท์มือถือ

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

โทรศัพท์ที่ทางาน

ประวัตกิ ำรศึกษำ
ระดับ

สถาบันการศึกษา / จังหวัด

แผนก / สาขา

วุฒิ

ปี ที่สาเร็ จ

เกรดเฉลี่ย

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ
กาลังศึกษาต่อ

ประวัติการทางาน
ระยะเวลา
( เดื อน-พ.ศ.ถึง เดื อน-พ.ศ. )

ชื่อสถานที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

เงินเดื อน

สาเหตุที่ออก

ท่านยินดี ที่จะให้ขอ้ มูลของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานของสถานที่ทางานสุดท้ายหรื อไม่
( ) ยินยอม ( ) ไม่ยินยอม เพราะ...................................................................................................................................................................................
บุคคลอ้างอิงจากสถานที่ทางานสุดท้าย ( ต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานของหน่วยงานที่ทา่ นสังกัดอยูเ่ ท่านั้น )
ชื่อ - สกุล __________________________________________ ตาแหน่ง __________________________ โทร _______________________________
ความสามารถทางภาษา
ดี มาก

การพูด
ดี

พอใช้

ดี มาก

การอ่าน
ดี

พอใช้

ดีมาก

การเขียน
ดี

พอใช้

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ ระบุ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ( ระดับ ดี มาก ดี พอใช้ ไม่ได้ )
Microsoft Word

Microsoft Exel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

ใช้งานได้อยูใ่ นระดับใด
โปรแกรมอื่นๆ
ความสามารถด้านพิมพ์ดีด
ขับรถยนต์
ขับรถจักรยานยนต์

ไม่ได้
ไม่ได้

ภาษาไทย
ได้
ได้

คา / นาที
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เลขที่
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เลขที่
2/3

ภาษาอังกฤษ
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มีรถส่วนตัวหรื อไม่
มีรถส่วนตัวหรื อไม่
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บุคคลที่ติดต่ อได้ กรณีเร่ งด่ วน
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยูป่ ัจจุบนั

ความสัมพันธ์
หมู่ที่

เลขที่

ซอย

ตาบล / แขวง

ถนน

อาเภอ / เขต

รหัสไปรษณี ย ์

จังหวัด

โทรศัพท์ที่พกั

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์มือถือ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์ที่ทางาน

บุคคลคำ้ ประกัน( ข้ำรำชกำรระดับ 4 ขึน้ ไป หรือ ผู้มรี ำยได้ประจำเกิน 10,000 บำท / เดือน หรือ มีทรัพย์สินทีด่ นิ มูลค่ำเกิน 200,000 บำท )
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยูป่ ัจจุบนั

ความสัมพันธ์
หมู่ที่

เลขที่

ซอย

ตาบล / แขวง

ถนน

อาเภอ / เขต

รหัสไปรษณี ย ์

จังหวัด

โทรศัพท์ที่พกั

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์มือถือ

ตาแหน่ง

การปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด

ประจา

โทรศัพท์ที่ทางาน
ชัว่ คราว

หากบริ ษทั พิจารณารับท่านเข้าทางาน สามารถเริ่ มปฏิบตั ิงานได้ภายใน

ไม่ได้

สาเหตุ

วัน

เงินเดื อนที่ตอ้ งการ
บาท
*โปรดแนบเอกสำรรับรองเงินเดือนที่ทำงำนเดิมของท่ำน ในกรณีที่เงินเดือนเดือนสุ ดท้ ำยมำกกว่ ำ 30,000 บำท*
ท่านยินยอมหรื อไม่หากบริ ษทั ฯเห็นสมควรโอนย้ายท่านไปทางานยังบริ ษทั ในเครื อ

ยินยอม

ท่านเคยต้องโทษคดีอาญาหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

ฐานความผิด

ท่านเคยถูกไล่ออกหรื อเลิกจ้างหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

สาเหตุ

ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่

มี

ไม่มี

คือโรค

ไม่ยินยอม

ท่านเคยเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์แล้วพบว่าเป็ นโรคดังต่อไปนี้หรื อไม่
HIV
เป็ น
ไม่เป็ น
ไวรัสตับอักเสบบี
เป็ น
ไม่เป็ น
*ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจำรณำผู้สมัครที่เป็ นโรคดังกล่ ำวข้ ำงต้ นตำมคำวินจิ ฉัยของแพทย์ *
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

วัณโรค

เป็ น

ไม่เป็ น

หนังสื อพิมพ์ชื่อ
INTERNET เว็บไซต์
สถาบันการศึกษาชื่อ
ตลาดนัดแรงงานที่
พนักงานบริ ษทั ชื่อ
อื่นๆ ระบุ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ขา้ พเจ้าเขียนข้างต้นนั้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากภายหลังบริ ษทั ตรวจสอบพบว่าข้อความใดเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้บริ ษทั บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยและบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร
(

หมำยเหตุ

วันที่

/

/

)
ผู้สมัครเมื่อเข้ ำทำงำนแล้ วจะต้ องอยู่ในระหว่ ำงทดลองงำน 3 เดือน และต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริษทั ฯ อย่ ำงเคร่ งครัด
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