ใบสมัครงาน (Job Application Form)
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จากัด
144/50 หมู่ 10 ถ.ทัพพระยา-จอมเทียน
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

กรุ ณากรอกข้ อความต่ างๆ ให้ ครบถ้ วน

วันที่

 Full – Time  Part – time  Full – Time or Part – time วันที่สามารถเริ่มงานได้
คานาหน้ าชื่อ

 นาย  นางสาว  นาง อื่นๆ

ติดรู ปถ่ าย
(Photo)

ชื่อ – ไทย

นามสกุล

FIRST NAME

LAST NAME

ตาแหน่ งงานที่สมัคร

เงินเดือนที่ต้องการ

บาท

ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data)
เพศ

 ชาย  หญิง

ศาสนา
การเกณฑ์ ทหาร

สถานที่เกิด

วันเกิด

เชือ้ ชาติ

สัญชาติ

อายุ

 ผ่ านการเกณฑ์ แล้ ว  ยังไม่ ได้ เกณฑ์  ได้ รับการยกเว้ น  อื่นๆ

เลขที่บัตรประชาชน

วันที่ออก

วันหมดอายุ

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันที่ออก

วันหมดอายุ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

วันออกบัตร

เลขบัตรประกันสังคม

วันออกบัตร

สถานที่ออก

วันหมดอายุ

รพ.ที่เลือก

ที่อยู่อาศัย (Address)
ที่อยู่ปัจจุบัน

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟกซ์

Mobile Phone

e-mail address
สถานภาพที่อยู่อาศัย

 เป็ นของตนเอง  อาศัยกับบิดา-มารดา  อาศัยกับญาติ  เช่ า อื่นๆ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟกซ์

ข้ อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (Family Data)
สถานภาพการสมรส

 โสด  แต่ งงาน  หย่ า/หม้ าย

ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส

จานวนบุตร (ถ้ ามี)
เลขที่บัตรประชาชน

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

อาชีพ – ตาแหน่ ง

รายได้ เฉลี่ยต่ อปี (บาท)

บริษัท – เบอร์ ติดต่ อ
รายละเอียดเกี่ยวกับบิดา–มารดา
ชื่อ–นามสกุลบิดา
เลขที่บัตรประชาชน

สถานภาพ
อาชีพ

สถานที่ทางาน-ตาแหน่ ง

ชื่อ–นามสกุลมารดา
เลขที่บัตรประชาชน
สถานภาพบิดา-มารดา

สถานภาพ
อาชีพ
 อยู่ด้วยกัน  หย่ า  แยกกันอยู่

 มีชีวิตอยู่  เสียชีวิตแล้ ว

 มีชีวิตอยู่  เสียชีวิตแล้ ว

สถานที่ทางาน-ตาแหน่ ง
รายได้ เฉลี่ยครอบครัว(บาท)

เป็ นบุตรคนที่
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ประวัติการศึกษา (Educational)
ช่ วงเวลาที่ศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

จาก

ถึง

วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ

คณะ- สาขาที่จบการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

การฝึ กอบรม (Training Backgrounds)
ปี่ ได้ รับการฝึ กอบรม

สถานที่อบรม

ความสามารถทางภาษา (Proficiency in Language) (ดีมาก : Exc.
ภาษา

ฟั ง

เนือ้ หาการอบรม

ดี: Good

พอใช้ : Fair)
พูด

อ่ าน

เขียน

ประสบการณ์ การทางาน (Employment History) ระบุงานปั จจุบันก่ อนแล้ วย้ อนหลังไปตามลาดับ (Start with the current)
เริ่ม

ถึง

ชื่อบริ ษัท

ตาแหน่ ง–แผนก

หน้ าที่ – ความรั บผิดชอบ

เหตุท่ อี อก

หน้ าที่ – ความรั บผิดชอบ

เหตุท่ อี อก

เงินเดือนครัง้ สุดท้ าย

บุคคลที่ติดต่ อได้ เวลาฉุกเฉิน (Emergency Contact)
ชื่อ – นามสกุล

ที่ทางาน /ที่อยู่

เบอร์ ติดต่ อ

ความสัมพันธ์

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความดังกล่ าวข้ างต้ น และหลักฐานต่ างๆ ที่แนบมาพร้ อมกับใบสมัครนีเ้ ป็ นความจริง และถูกต้ องทุกประการ การแจ้ งเท็จ
การปิ ดบังข้ อเท็จจริง ควรเป็ นสาเหตุท่สี ามารถปลดข้ าพเจ้ าออกจากงานได้ พร้ อมกันนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานด้ านล่ าง

ลงชื่อผู้สมัคร (Signature)
วันที่
บริษัทฯ ขอขอบคุณที่กรุ ณากรอกข้ อมูลต่ างๆ และที่ให้ ความสนใจในการร่ วมงานกับบริษัทฯ

