เอกสารสมัครงาน
ตําแหนงงานที่ตองการสมัคร:
หลักฐานประกอบการสมัคร:
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วันที่สมัคร:

 รูปถายหนาตรงขนาด 1”หรือ 2” จํานวน 2 ใบ  สําเนาบัตรประกันสังคม
 สําเนาใบรับรองการศึกษา
 สําเนาบัตรผูเสียภาษี
 สําทะเบียนบาน
 สําเนาทะเบียนสมรส
 อื่นๆ

 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาใบขับขี่
 สําเนาสูติบัตรของบุตร

ประวัติสวนตัว

1. ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................... เพศ ชาย หญิง เชื้อชาติ....................... สัญชาติ ..................
Name-Surname (English) .................................................................... วันเดือนป เกิด ................................... อายุ ............ป
สถานที่เกิด ................................................... สวนสูง .............. น้ําหนัก ........... กรุปเลือด ............. ตําหนิ ...................................
จํานวนพี่นอ งรวม ................ คน เปนบุตรคนที่ ........... พี่ชาย ......... คน พี่สาว ......... คน นองชาย ........คน นองสาว ......... คน
2. ที่อยูปจจุบนั .....................................................................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน .......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทบาน............................................................. เบอรโทรศัพทมือถือ .....................................................
สถานะความเปนอยู: บานสวนตัว บานเชา  อาศัยบิดามารดา  อาศัยกับผูอื่น
เลขที่บัตรประชาชน ............................................. ออกให ณ เขต ................................................... จังหวัด..................................
วันที่หมดอายุ............................... เลขที่ประกันสังคม ............................................ เลขที่บัตรผูเสียภาษี .........................................
สถานะครอบครัว:  โสด  แตงงาน  หยาราง  หมาย  แยกกันอยู
กรณีแตงงาน:  จดทะเบียนสมรส  ไมไดจดทะเบียนสมรส
(กรณีแตงงาน) ชื่อสกุลคูสมรส ............................................................. อาชีพ.............................. เบอรติดตอ ................................
สถานที่ทํางานของคูสมรส .................................................................... ตําแหนง ................................. รายได/เดือน......................
จํานวนบุตร ................... คน บุตรที่กําลังศึกษา .............. คน บุตรที่ไมไดศึกษา ............. คน
3. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
4. บุคคลภายในครอบครัว

ชื่อสถาบัน /สถานศึกษา

ชื่อสกุล

อายุ ความสัมพันธ

สาขา/แผนก

ปที่สําเร็จ

อาชีพ/สถานที่ทํางาน

วุฒิการศึกษา

เบอรติดตอ

5. ความสามารถในการพิมพดดี ภาษาไทยนาทีละ ...................คํา ภาษาอังกฤษนาทีละ .......................คํา
6. ความสามารถดานภาษา (โปรดระบุ) (ดีมาก/ ดี /พอใช /ไมได)
ไทย
อังกฤษ

ภาษา

ฟง

พูด

อาน

เขียน
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ความเขาใจ
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7. ประวัติการทํางาน (เรียงจากที่ลาสุด)

เริ่ม-ถึง (เดือน-ป)

ชื่อสถานที่ทํางาน

ตําแหนง

เงินเดือน

สาเหตุที่ลาออก

รายละเอียดของงานที่ทําลาสุด
ชื่อบริษัท ........................................................ ที่อยู .....................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ........................................ ชื่อผูบังคับบัญชา ....................................................ตําแหนง...........................................
ลักษณะงานที่ทํา ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ปจจุบนั ยังทํางานที่เดิมอยูหรือไม  ทํา  ไมทํา
ทานมีโรคประจําตัวหรือไม
 ไมมี  มี (โปรดระบุ)............................................................................
ทานมาสมัครงานดวยการทราบขาวจากที่ใด  ปายประกาศ  เว็บไซด(ระบุ) .....................................................................
 หนังสือพิมพ(ระบุ) .............................................  คําแนะนําของ .......................................................................................
ทานพรอมจะเริ่มงานเมื่อใด ................................ บุคคลในบริษทั ฯ ที่ทานรูจ ัก ..................................... ความสัมพันธ ....................
บุคคลค้ําประกัน (จําเปนตองมี)  ขาราชการ C4 ขึ้นไป  เจาของกิจการ  อื่น(ระบุ).......................................................
ชื่อบุคคลค้ําประกัน ................................................................... ชื่อสถานที่ทํางาน ........................................................................
ที่อยูปจจุบนั ...................................................................................................................................................................................
เบอรสถานที่ทํางาน ........................................... รายได .......................................... เบอรโทรศัพท ...........................................
อัตราเงินเดือนที่ทานตองการ ....................................

ขาพเจาทราบดีวาการรับขาพเจาเขาทํางานนั้นเปนการวาจางชัว่ คราว เพื่อทดลองการทํางานซึงมีกําหนดระยะเวลาประมาณ 3
เดือน หากขาพเจาปฎิบัติงานไดดีตามที่ไดรบั มอบหมาย บริษัทฯจึงจะพิจารณาบรรจุขาพเจาเขาเปนพนักงานประจําตอไป
ขาพเจารับรองวา ขอความทั้งหมดขางตนเปนความจริงและมิไดปดบังขอมูลใดๆที่อาจทําใหขาพเจาเหมาะสมกับตําแหนงที่
ขาพเจาไดรับ ขาพเจาจะปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยูโดยครบถวน
ลงชื่อ..................................................................ผูสมัคร

สําหรับบริษัทฯ (ความคิดเห็นของผูสัมภาษณ)
1) บุคคลิกภาพ
2) ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับงาน
3) ไหวพริบในการตอบปญหา
4) อื่นๆ
อัตราเงินเดือนที่ตกลง :
อนุมัติเริ่มงาน:

วันที่

ลงชื่อผูสัมภาษณ:
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