สถานที. .... WEB NCT....................
เลขที ...........................................
ตําแหน่ง................................. เงินเดือนทีต อ้ งการ.......................... ผูแ้ นะนํามาสมัคร ............................................
1. ชือ (นายนางนางสาว) ......................................................... นามสกุล…….......................................................
ติดรูปถ่าย
2. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที .....................................................ออกให้ ณ เขต อ. ..........................................
ขนาด 1 นิ@ว
วันทีอ อกบัตร ....................................................... วันทีห มดอายุ......................................................................
3. บัตรประกันสังคม เลขที ............................................................. วันหมดอายุ ...................................................
4. ทีอ ยู่ ตามทะเบียนบ้าน เลขที ................ หมู่ที ............... ชืออาคาร/หมูบ่ า้ น ……...................................ซอย ....................................
ถนน ..................................... ตําบล ...................................... อําเภอ ....................................จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ (บ้าน) ....................................................... อีเมลล์ .................................................
ทีอ ยู่ทสี ามารถติดต่อได้ เลขที ..................หมูท่ ี .................. ชืออาคาร/หมู่บา้ น ...............................ซอย ...................................
ถนน ..................................... ตําบล ....................................... อําเภอ ....................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ (บ้าน) .............................................. โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................
 บ้านส่วนตัว
 บ้านเช่า
 อาศัยบิดา มารดา
 อาศัยกับผูอ้ นื
5.
ว/ด/ป เกิด
อายุ (ปี )
นํ@าหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
เชือ@ ชาติ
สัญชาติ
ศาสนา

ใบสมัครงาน ของ บริ ษทั นครชัย 21 จํากัด ( Nakhonchai Twenty-one )

6. สถานภาพการสมรส  โสด สมรส (จดทะเบียน)  สมรส (ไม่จดทะเบียน)  หย่าร้าง
 หม้าย
ชือคู่สมรส ................................................................... บัตรประจําตัวประชาชน เลขที ..................................................................
วันทีจ ดทะเบียน....................................................... จํานวนบุตร .................. คน ชาย ................. คน หญิง ................. คน
7. เฉพาะเพศชาย - สถานภาพทางทหาร  พ้นสภาพ  ยังไม่พน้ สภาพ  ได้รบั การยกเว้น  ศึกษาวิชาทหาร
8. เฉพาะเพศหญิ ง - สภาพร่างกาย คุณตัง@ ครรภ์อยูห่ รือไม่? ตอบ = ........................... กรณีตงั @ ครรภ์ โปรดระบุอายุครรภ์.............สัปดาห์
9. โรคประจําตัว คุณมีโรคประจําตัวหรือไม่ ...................................................  ไม่มโี รคประจําตัว
10. ในการปฏิบตั งิ านเป็ นกะหมุนเวียนกันไป  ไม่ขดั ข้อง  ขัดข้อง เพราะ..................................................................................
11. การศึกษาสูงสุด
ชือสถานศึกษา
จังหวัด
วุฒกิ ารศึกษา
สาขา
ปี ทสี าํ เร็จ
12. การศึกษา/อบรมพิเศษ ไม่เคย  เคย หลักสูตร ............................................................................................................
13. การฝึกงาน ไม่เคย เคย ระยะเวลา..........ปี ..........เดือน งานทีฝ ึก....................................................หน่วยงาน....................................
14. ประวัตกิ ารทํางาน ( ระบุสถานประกอบการ 2 แห่งล่าสุด )
ชือสถานประกอบการ
ตําแหน่ง
ระยะเวลาทํางาน
เงินเดือนครัง@ สุดท้าย
สาเหตุทลี าออก

15. ความสามารถพิเศษ
 พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย............ คํา/นาที อังกฤษ............ คํา/นาที พิมพ์สมั ผัส มองแป้นพิมพ์
 การใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ..................................................................................................................................................
 การใช้งานเครืองใช้สาํ นักงาน .........................................................................................................................................................
 ยานพาหนะ
 รถจักรยานยนต์
 ไม่มใี บขับขี  มีใบขับขี
 รถยนต์สว่ นบุคคล  ไม่มใี บขับขี  มีใบขับขี
 รถยนต์โดยสาร
 ไม่มใี บขับขี  มีใบขับขี ประเภท .....................................
16. บุคคลทีส ามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชือ – สกุล.......................................................................... ความสัมพันธ์ ..................................
ทีอ ยู่ .................................................................................................................................... โทรศัพท์ .................................................
17. ท่านพร้อมปฏิบตั งิ านในวันที ...................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ หากบริษทั ได้พบภายหลังว่า ข้อความใดข้างต้นไม่เป็ นความจริง
หรือไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมรับให้บริษทั ฯ ตัดสิทธิถืN อเป็ นโมฆะ โดยไม่มขี อ้ ร้องเรียนใดๆ ทัง@ สิน@
ลงชือ ...................................................... ผูส้ มัคร วันที ........../................/.............

สําหรับเจ้าหน้าที
ความเห็นของแผนกบุคคล นัดสัมภาษณ์ .............................. ความเห็นของผูเ้ กีย วข้อง ...................................................
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
ลงชือ ......................................ผูร้ บั สมัคร วันที. ....................... ลงชือ ........................................... วันที. ..................................
F-บค.-001/Re-00
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