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ใบสมคัรงาน 
 

ตําแหน่ง................................. เงนิเดอืนที�ตอ้งการ.......................... ผูแ้นะนํามาสมคัร ............................................ 
1.  ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... นามสกุล……....................................................... 
2.  บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที� .....................................................ออกให ้ณ เขต อ. .......................................... 
 วนัที�ออกบตัร ....................................................... วนัที�หมดอายุ...................................................................... 

3.  ที�อยู่   ตามทะเบยีนบา้น   เลขที� ................ หมู่ที� ............... ชื�ออาคาร/หมูบ่า้น ……................................... 

        ซอย .................................... ถนน ..................................... ตําบล ...................................... อาํเภอ ...........................................         
        จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย ์.......................... โทรศพัท ์(บา้น) .............................. อเีมลล ์................................... 
             ที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได ้  เลขที� ..................หมูท่ี� .................. ชื�ออาคาร/หมู่บา้น ...............................ซอย ................................... 
        ถนน ..................................... ตําบล ....................................... อาํเภอ ....................................จงัหวดั ......................................... 
        รหสัไปรษณีย ์.............................. โทรศพัท ์(บา้น) .............................................. โทรศพัท ์(มอืถอื) ............................................ 
             บา้นสว่นตวั     บา้นเช่า     อาศยับดิา มารดา     อาศยักบัผูอ้ื�น 
4.  ระบุ ชื�อเฟสบุ๊คของตนเอง........................................................ ชื�อไอดไีลน์ของตนเอง............................................................................. 

5.   
 
 

6.  สถานภาพการสมรส    โสด        สมรส (จดทะเบยีน)    สมรส (ไม่จดทะเบยีน)    หย่ารา้ง    หมา้ย 
           ชื�อคู่สมรส ................................................................... บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที� .................................................................. 
      วนัที�จดทะเบยีน.......................................................  จาํนวนบุตร .................. คน  ชาย ................. คน    หญงิ ................. คน 
7.  เฉพาะชาย - สถานภาพทางทหาร       พน้สภาพ  ยงัไม่พน้สภาพ       ไดร้บัการยกเวน้      นกัศกึษาวชิาทหาร 
8.  เฉพาะหญิง - ท่านตั Fงครรภห์รอืไม?่…………... กรณีตั �งครรภ ์โปรดระบุอายุครรภ…์……..เดอืน เพื�อประกอบการพจิารณาตําแหน่งงานที�เหมาะสม       

9.  ใบรายงานผลการตรวจสขุภาพจากที�ทาํงานเก่า   ม ี        ไมม่ ี
10. โรคประจาํตวั       มโีรคประจาํตวั คอื ...................................................   ไม่มโีรคประจาํตวั 
11. ในการปฏบิตังิานเป็นกะหมนุเวยีนกนัไป       ไม่ขดัขอ้ง         ขดัขอ้ง เพราะ.................................................................................. 
12.  การศกึษาสงูสดุ 

ชื�อสถานศกึษา จงัหวดั วุฒกิารศกึษา สาขา ปีที�สาํเรจ็ 
     

13. การศกึษา/อบรมพเิศษ       ไม่เคย      เคย หลกัสตูร ............................................................................................................ 
14. การฝึกงาน     ไม่เคย     เคย  ระยะเวลา..........ปี..........เดอืน  งานที�ฝึก........................................หน่วยงาน.................................... 
15. ประวตักิารทาํงาน ( ระบุสถานประกอบการ 2 แห่งล่าสดุ ) 

ชื�อสถานประกอบการ ตําแหน่ง ระยะเวลาทาํงาน เงนิเดอืนครั Fงสดุทา้ย สาเหตุที�ลาออก 
     
     

16. ความสามารถพเิศษ   
 � พมิพค์อมพวิเตอร ์     ไทย............ คาํ/นาท ี    องักฤษ............ คาํ/นาท ี     พมิพส์มัผสั       มองแป้นพมิพ ์
� การใชง้านคอมพวิเตอร ์โปรแกรม .................................................................................................................................................. 
� การใชง้านเครื�องใชส้าํนกังาน ......................................................................................................................................................... 
� ยานพาหนะ    รถจกัรยานยนต ์   ไมม่ใีบขบัขี�     มใีบขบัขี�  
     รถยนตส์ว่นบุคคล   ไมม่ใีบขบัขี�     มใีบขบัขี�  
     รถยนตโ์ดยสาร    ไมม่ใีบขบัขี�     มใีบขบัขี� ประเภท ..................................... 

17. บุคคลที�สามารถตดิต่อไดก้รณีฉุกเฉิน   ชื�อ – สกุล.......................................................................... ความสมัพนัธ ์.................................. 
 ที�อยู่ .................................................................................................................................... โทรศพัท ์................................................. 
18. ท่านพรอ้มปฏบิตังิานในวนัที� ................................................................... 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ หากบรษิทัไดพ้บภายหลงัว่า ขอ้ความใดขา้งตน้ไม่เป็นความจรงิ
หรอืไม่ถูกตอ้ง ขา้พเจา้ยอมรบัใหบ้รษิทัฯ ตดัสทิธิ Rถอืเป็นโมฆะ  โดยไม่มขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ ทั FงสิFน 

ลงชื�อ ...................................................... ผูส้มคัร  วนัที� ........../................/............. 
 

สาํหรบัเจา้หน้าที� 
ความเหน็ของแผนกบุคคล  นดัสมัภาษณ์ .................................. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
ลงชื�อ......................................ผูร้บัสมคัร วนัที�........................ 

ความเหน็ของผูเ้กี�ยวขอ้ง ..........................................................  
……………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………… 
ลงชื�อ........................................... วนัที�................................... 

 

สถานที�..................................... 
เลขที� ........................................... 
 

 
ตดิรปูถ่าย 
ขนาด 1 นิFว 

ว/ด/ปีเกดิ อาย ุ(ปี) นํFาหนกั (กก.) สว่นสงู (ซม.) เชืFอชาต ิ สญัชาต ิ ศาสนา 
       
 


