
 

 

ใบสมัครงาน 

มาตรฐานงานเปนตอ  ราคาถูกไมเปนรองใคร 

ติดรูปถาย 

หนาตรง ไม

สวมแวนดํา 

 

ช่ือ – นามสกุล     : ……………………………………Name in English  : ……………………………………… 

เพศ         ชาย         หญิง     สมัครตําแหนง ………..….…………………เงินเดือนที่ตองการ ......………..บาท /  เดือน  

เอกสารที่แนบ           บัตรประชาชน         ทะเบียนบาน          วุฒิการศึกษา          ใบขับขี่           หลักฐานทางทหาร 

ประวัติสวนตวั 
ที่อยูปจจุบัน      ที่อยูเดียวกันกับทะเบียนบาน      ไมใชที่อยูเดียวกับทะเบียนบาน  

ที่อยูปจจุบัน   เลขท่ี ………………………... หมูที่ ………………………….…….. ถนน  ............……………....…….....

ตําบล/แขวง  ………………………………...     อําเภอ/เขต …………………………  จังหวัด  ...…………............…..........  

รหัสไปรษณีย  ………………………………. โทรศัพท  …………...............…...…. มือถือ  ............................................  

บานท่ีอาศัยเปน       อาศัยกับครอบครัว บานตัวเอง            บานเชา         หอพัก         อื่น ๆ ระบุ …………….……...  

วนั เดือน ปเกิด ................…………................ อายุ ……... ป     สวนสูง ……........... ซม.  น้ําหนัก ........................... กก.   

สัญชาติ  ……………………………................  เช้ือชาติ ………………..................     ศาสนา …………………..................    

บัตรประชาชนเลขที่..............…......................   บัตรหมดอายุ…………...................  

ภาวะทางทหาร                ไดรับการยกเวน          ปลดเปนทหารกองหนุน       ยังไมไดรับการเกณฑ จะเกณฑในป ………… 

ประวัติครอบครัว 
สถานภาพ            โสด    แตงงาน                  หมาย           แยกกัน/หยา  

กรณีแตงงาน                      จดทะเบียน                  ไมไดจดทะเบียน          
ช่ือภรรยา/สามี  ……………………………ช่ือ/สถานท่ีทํางาน …………………………...…  ตําแหนง................…………… 

มีบุตร ……..……. คน             จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา …….……. คน               จํานวนบุตรที่ยังไมเขาศึกษา ………... คน 

ประวัติการศึกษา 
1.สูงสุด ระดับ .....................................................ปการศึกษา ..............................ถึง .............................เกรดเฉล่ีย............................... 
สาขา ................................................................................สถาบัน......................................................................................................... 
2.กอนน้ัน ระดับ ..................................................ปการศึกษา ..............................ถึง .............................เกรดเฉล่ีย............................... 
สาขา ................................................................................สถาบัน......................................................................................................... 

ประสบการณการทํางาน  
ลาสุดบริษัท .............................................วันที่เริ่มงาน .................ถึง.............ตําแหนง ............................เงินเดือน....................บาท 1.

รับผิดชอบ............................................................................................................................................................................................... 
กอนน้ันบริษัท .............................................วันที่เริ่มงาน ...............ถึง.............ตําแหนง ............................เงินเดือน..................บาท 2.

รับผิดชอบ............................................................................................................................................................................................... 

ทานเหมาะกับตําแหนงงานท่ีสมัครนี้ เพราะ.................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานงานเปนตอ  ราคาถูกไมเปนรองใคร 

ความสามารถ 
ความถนัดทางภาษา ไทย ............................... ภาษาอังกฤษ............................ภาษาอื่น ................................................. 
พิมพดีด                 ไมได         ได          ภาษาไทย   ............ คํา/นาที          ภาษาอังกฤษ............ คํา/นาที 

คอมพิวเตอร           WORD       EXCEL         POWER POINT        INTERNET        DREAMWEAVER         

                                 PROTEL       ASSEMBLY      C        อื่น ๆ ............................................................................  

ขับรถมอเตอรไซด        ไมได        ได          ใบขับขี่เลขที่ ……………………………………………………………. 

ขับรถยนต              ไมได        ได          ใบขับขี่เลขที่ ……………………………………………………………. 

ขับรถบรรทุก           ไมได        ได          ใบขับขี่เลขที่ ……………………………………….. ประเภท ………… 
มียานพาหนะสวนตัวหรือไม       ไมมี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยี่หอ/รุน …………………………………………….. 

ความสามารถ ในการใชเคร่ืองใชสํานักงาน : ……………………………………………………………………….. 

ความถนัดทางวิศวกรรม : ………......................................................................................................................................   
 

 ทานเคยถูกฟองรองดําเนินคดีหรือตองคําพิพากษาหรือไม                เคย           ไมเคย 
 ถาเคยอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 

ทานเคยปวยหนักและเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม?   เคย   ไมเคย  

 ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค  ...................................................................................................................................... 

 ทานมีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรังหรือไม                                                   เคย                         ไมเคย 
ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค  ......................................................................................................................................  

 เขียนชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท และอาชีพของผูท่ีอางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนางจางเดิม) ท่ีรูจักคุนเคยกับตัวทานดี 
โทร.................................... . 1...............................................................................................................................

 2...............................................................................................................................โทร.................................... 

 กรณีฉุกเฉินใหติดตอ…………………..…….......................  เก่ียวของ.............................  โทร. …......................... 

สามารถไปปฏิบัติงานตางจังหวัด                          ไมได         ได         อื่นๆ ระบุ …........................................... 

ในตําแหนงงานที่ตองมีคนค้ําประกัน                    ไมขัดของ          ขัดของ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม                ไมขัดของ            ขัดของ 
ทราบขาวการรับสมัครจาก................................................ทานพรอมที่จะปฏิบัติในวันที่  …………………………… 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครน้ีเปนความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจางเขามาทํางานแลว 
หากปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจาง
ขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูสมัครงาน  

                                                                                                    (.....…………………………………) 
                                                         ………./…….…./……….. 

หมายเหต ุ  1. บริษัท ฯ กําหนดระยะเวลาทดลองงาน 120 วัน          
2. ทานจะไดรับการประเมินผลการทดลองงาน ทุก 30 วัน และสรุปผลการวาจางเมื่อครบกําหนดทดลองงาน 120 วัน  
3. ในระหวางทดลองงาน บริษทั ฯ ยังไมถือวาทานไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา  
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	ใบสมัครงาน
	ภาวะทางทหาร                ได้รับการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี …………
	กรณีแต่งงาน                      จดทะเบียน                  ไม่ได้จดทะเบียน         



