ใบสมัครงาน
ตําแหนงที่สมัคร

รูปถาย 1 นิ้ว

วันที่
ประวัติสวนตัว

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ( นาย / นาง / นางสาว )

ชื่อเลน

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ( Mr. / Mrs. / Miss )
วัน / เดือน / ป เกิด

อายุ

ป กรุปเลือด

เชื้อชาติ

สวนสูง

สัญชาติ
ออกให ณ ที่วาการอําเภอ / เขต

จังหวัด

วันที่ออกบัตร
เลขที่

บัตรหมดอายุวันที่

หมูที่

ซอย

ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพทที่พัก

โทรศัพทมือถือ

ที่อยูตามทะเบียนบาน

กก.

น้ําหนัก

ศาสนา

บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยูปจจุบัน

ซม.

เลขที่

หมูที่

ตําบล / แขวง

ซอย

ถนน

อําเภอ / เขต

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

หยา

หมาย

สถานภาพทางทหาร

จังหวัด
E-Mail
จํานวนบุตร

ผานการเกณฑทหารแลว จับได
ไดรับการยกเวน

คน

บุตรที่กําลังศึกษา

ใบดํา

คน

ใบแดง

เพราะ

ประวัติครอบครัว
ชื่อ - นามสกุล บิดา
ที่อยูปจจุบัน

มีชีวิตอยู

เลขที่

หมูที่

ซอย

ถึงแกกรรม
ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพทที่พัก

โทรศัพทมือถือ

อาชีพ

สถานที่ทํางาน

ตําแหนง

ชื่อ - นามสกุล มารดา
ที่อยูปจจุบัน

มีชีวิตอยู

เลขที่

หมูที่

ซอย

ถึงแกกรรม
ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพทที่พัก

โทรศัพทมือถือ

อาชีพ

สถานที่ทํางาน

ตําแหนง

จํานวนพี่นองรวมบิดา-มารดา ( รวมผูสมัคร )

คน

ผูสมัครเปนคนที่

รายนามพี่นอง
ลําดับที่
1
2

ชื่อ - สกุล

อาชีพ

สถานที่ทํางาน/ศึกษา

โทรศัพท

3
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ชื่อ - นามสกุล คูสมรส
ที่อยูปจจุบัน

เลขที่

หมูที่

ซอย

ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพทที่พัก

โทรศัพทมือถือ

สถานที่ทํางาน

ตําแหนง

โทรศัพทที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
ระดับ

วุฒิ

สถาบันการศึกษา / จังหวัด

ปที่สําเร็จ

แผนก / สาขา

เกรดเฉลี่ย

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
กําลังศึกษาตอ

ประวัติการทํางาน
ระยะเวลา
( เดือน-พ.ศ.ถึง เดือน-พ.ศ. )

ชื่อสถานที่ทํางาน

เงินเดือน

ตําแหนงงาน

สาเหตุที่ออก

ทานยินดีที่จะใหขอมูลของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของสถานที่ทํางานสุดทายหรือไม
ยินยอม ( ) ไมยินยอม ( ) เพราะ....................................................................................................................................................................................
บุคคลอางอิงจากสถานที่ทํางานสุดทาย ( ตองเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของหนวยงานที่ทานสังกัดอยูเทานั้น )
ชื่อ - สกุล __________________________________________ ตําแหนง __________________________ โทร _______________________________
ความสามารถทางภาษา
ดีมาก

การพูด
ดี

พอใช

ดีมาก

การอาน
ดี

พอใช

ดีมาก

การเขียน
ดี

พอใช

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ ระบุ
ความสามารถดานคอมพิวเตอร ( ระดับ ดีมาก ดี พอใช ไมได )
Microsoft Word

Microsoft Exel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

ใชงานไดอยูในระดับใด
โปรแกรมอื่นๆ
ความสามารถดานพิมพดีด
ขับรถยนต
ขับรถจักรยานยนต

บุคคลที่ติดตอไดกรณีเรงดวน

ไมได
ไมได

ภาษาไทย
ได
ได

คํา / นาที
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตเลขที่
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตเลขที่
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ภาษาอังกฤษ

คํา / นาที
มีรถสวนตัวหรือไม
มีรถสวนตัวหรือไม

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยูปจจุบัน

ความสัมพันธ
เลขที่

หมูที่

ซอย

ตําบล / แขวง

ถนน

อําเภอ / เขต

รหัสไปรษณีย

จังหวัด

โทรศัพทที่พัก

โทรศัพทมือถือ

สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
โทรศัพทที่ทํางาน
บุคคลค้ําประกัน( ขาราชการระดับ 4 ขึ้นไป หรือ ผูมีรายไดประจําเกิน 10,000 บาท / เดือน หรือ มีทรัพยสินที่ดินมูลคาเกิน 200,000 บาท )
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยูปจจุบัน

ความสัมพันธ
เลขที่

หมูที่

ซอย

ตําบล / แขวง

ถนน

อําเภอ / เขต

รหัสไปรษณีย

จังหวัด

โทรศัพทที่พัก

สถานที่ทํางาน

โทรศัพทมือถือ

ตําแหนง

การปฏิบัติงานตางจังหวัด

ประจํา

โทรศัพทที่ทํางาน
ชั่วคราว

หากบริษัทพิจารณารับทานเขาทํางาน สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดภายใน

ไมได

สาเหตุ

วัน

เงินเดือนที่ตองการ
บาท
*โปรดแนบเอกสารรับรองเงินเดือนที่ทํางานเดิมของทาน ในกรณีที่เงินเดือนเดือนสุดทายมากกวา 30,000 บาท*
ทานยินยอมหรือไมหากบริษัทฯเห็นสมควรโอนยายทานไปทํางานยังบริษัทในเครือ

ยินยอม

ทานเคยตองโทษคดีอาญาหรือไม

ไมเคย

เคย

ฐานความผิด

ทานเคยถูกไลออกหรือเลิกจางหรือไม

ไมเคย

เคย

สาเหตุ

ทานมีโรคประจําตัวหรือไม

มี

ไมมี

คือโรค

ไมยินยอม

ทานเคยเขารับการตรวจสุขภาพจากแพทยแลวพบวาเปนโรคดังตอไปนี้หรือไม
HIV
เปน
ไมเปน
ไวรัสตับอักเสบบี
เปน
ไมเปน
*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาผูสมัครที่เปนโรคดังกลาวขางตนตามคําวินิจฉัยของแพทย*
ทราบขาวการรับสมัครงานจาก

วัณโรค

เปน

ไมเปน

หนังสือพิมพชื่อ
INTERNET เว็บไซต
สถาบันการศึกษาชื่อ
ตลาดนัดแรงงานที่
พนักงานบริษัทชื่อ
อื่นๆ ระบุ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ขาพเจาเขียนขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทตรวจสอบพบวาขอความใดเปนเท็จ ขาพเจายินยอม
ใหบริษัทบอกเลิกจางขาพเจาไดทันที โดยไมตองจายคาชดเชยและบอกกลาวลวงหนาใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อผูสมัคร

วันที่
(

หมายเหตุ

)
ผูสมัครเมื่อเขาทํางานแลวจะตองอยูในระหวางทดลองงาน 3 เดือน และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อยางเครงครัด
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