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F/HR/AM.01.01.01
ใบสมคัรงาน ประกาศใชค้รั� งที� : 01

ประกาศใชว้นัที� : 1/2/59

             โปรดกรอกขอ้ความดว้ยลายมือของผูส้มคัรเองใหล้ะเอียดครบถว้นเพื�อประโยชน์ในการพิจารณา

รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1" / 2" จาํนวน 1 รูป     หลกัฐานการศึกษา

สําเนาทะเบียนบา้น,สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     ใบรับรองการผา่นงาน,ประกาศณียบตัร

อื�นๆ

              ตําแหน่งที�ต้องการสมัคร    1.)           ระดับเงินเดือนที�คาดหวัง

2.)           วันที�สามารถเริ�มงานได้

  ข้อมูลส่วนตัวของผู้มัคร

  ชื�อ - นามสกลุ      ส่วนสูง ซม.  นํ� าหนกั กก.        อายุ ปี

  Name-Surname      เชื�อชาติ   สัญชาติ   ศาสนา

  เลขบตัรประชาชน กรุ๊ฟเลือด      วนั/เดือน/ปีเกิด        ภูมิลาํเนา

  สถานภาพ           โสด            สมรส            หยา่    มีบุตร   คน พี�นอ้งร่วมบิดา-มารดา  คน      ท่านเป็นคนที�

   บิดา      ชื�อ-สกลุ มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม

                    อาชีพ              ที�ทาํงาน

   มารดา   ชื�อ-สกลุ มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม

                    อาชีพ              ที�ทาํงาน

  ที�อยูปั่จจุบนัซึ� งติดต่อไดส้ะดวก

  โทรศพัท์ (บา้น) โทรศพัท์มือถือ        E-Mail : 

  ประวัติการศึกษา

วุฒิที�ไดร้ับ
  มธัยมศึกษาตอนตน้
  มธัยมศึกษาตอนปลาย
  อนุปริญญา / ปวช. / ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท

  การฝึกงาน  ฝึกอบรม  กิจกรรม

  ปี  พ.ศ.

  ประวัติการทํางาน     (  เรียงลาํดับจากปัจจุบันไปหาอดีต  )

ตั�งแต่

  สถานภาพทางการเกณฑ์ทหาร   (  เฉพาะชาย  )

              สําเร็จวิชารักษาดินแดน(รด.)ปีที�    รับราชการทหารเกณฑ์แลว้ เมื�อ พ.ศ.

              ไดร้ับการยกเวน้ เพราะ    ยงัไม่ไดเ้กณฑ์ จะถึงกาํหนด ปี พ.ศ.

  ความสามารถพิเศษ

( รูปถ่าย )

เหตุที�ออกเงินเดือน

ระดบัการศึกษา

ระยะเวลาจงัหวดัสถาบนั / หน่วยงานชื�อหลกัสูตร / กิจกรรม

ตาํแหน่ง / ลกัษณะงานถึง

สถานศึกษา

  ชื�อบริษทั

เดือน / ปี จบสาขา / ภาควิชา คะแนนเฉลี�ย
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Speaking :        Excellent           Good           Fair   รถยนต์ ได้     ไม่ได้     ชาํนาญ       พอใช้

    English Reading  :         Excellent           Good           Fair   รถจกัรยานยนต์ ได้     ไม่ได้  Ms-office

Writing    :        Excellent           Good          Fair   งานอดิเรก :  Auto Cad

(  Other  ) Speaking :        Excellent           Good           Fair   ความสามารถพิเศษ อื�นๆ :  Inter net

Reading  :         Excellent           Good          Fair

Writing    :        Excellent           Good           Fair

  ข้อมูลทั�วไป

  การปฏิบติังานต่างจงัหวดัเป็นประจาํ ได้     ไม่ได ้  เพราะ

  สุขภาพร่างกายในระยะ 2 ปีที�ผา่นมา ปกติ     มี       ระบุโรค

  เคยถูกจาํคุก หรือ ตอ้งโทษตามกฎหมาย หรือ ไม่ ไม่เคย     เคย     ระบุคดี

  อยูร่ะหว่างรอลงอาญา หรือ ยื�นอุทรณ์ หรือไม่ ไม่     อยู ่     ระบุคดี

  เคยถูกใหอ้อกจากงาน หรือ เลิกจา้งหรือไม่ ไม่เคย     เคย     สาเหตุ

 ประวติัการสูบบุหรี�                สูบประจาํ           ไม่สูบ          สูบบางครั� ง  ประวติัการดื�มสุรา    ดื�มประจาํ           ไม่ดื�ม            ดื�มบางครั� ง

  ท่านคิดว่าตัวเองเป็นเช่นไร ?

    ขอ้ดีของท่าน

    ขอ้เสียของท่าน

  ท่านคิดว่าปัจจยัใด สําคญัที�สุด  ที�ทุกคนในองค์กร ควรจะมี   ( เลือก   3  หวัขอ้   )

          การมีทศันคติที�ดีต่อองค์กร  ความรับผิดชอบ           ความเชื�อมั�นในตวัเอง           ความคิดริเริ�ม สร้างสรรค์ ความขยนั  อดทน

          ปัญญา  เฉลียวฉลาด  ความเป็นผูน้าํ           คุณธรรม  นํ� าใจ           การใฝ่รู้  การพฒันา การทาํงานเป็นทีม

  จากตวัอยา่ง ปัจจยั ต่างๆ ที�องค์กรควรมี  ท่านคิดว่าตวัเองมีปัจจยัใด บา้ง  

                           1)              2)            3)

  ความคิดเห็นอื�นๆ เกี�ยวกบัตวัท่าน  1)

  ที�อยากใหบ้ริษทัฯ ทราบเพิ�มเติม  2)

  บุคคลรับรอง หรือ อา้งอิง  (  ชื�อ-สกลุ ) โทร

            ตาํแหน่ง

       ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความที�ไดก้รอกในใบสมคัร  หรือเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการนี�   ต่อหนา้เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ เป็นความจริงทุกประการ

  หากปรากฎเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษทัฯ พิจารณาเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที  โดยไม่ตอ้งจ่าค่าชดเชย หรือ ค่าเสียหายใดๆ 

  และ  ขา้พเจา้ยินยอมที�จะใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มูลและสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกบัตวัขา้พเจา้เพิ�มเติมโดยละเอียด

ลงชื�อ ( ผูส้มคัร ) วนัที�

  ความเห็นผู้สัมภาษณ์ : ลงชื�อ :

  ความเห็นผู้จัดการฝ่าย : ลงชื�อ :

  ความเห็นผู้บริหาร :           อนุมัติ ลงชื�อ :
          ไม่อนุมัติ

  ตําแหน่ง :  วันเริ�มงาน :  อัตราค่าจ้าง :

สถานที�ทาํงาน

.........../............../...............

ขบัขี�ยานพาหนะภาษาต่างประเทศ

โปรแกรม

.........../............../...............

.........../............../...............

คอมพิวเตอร์


