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ใบสมัครงาน
Temporary Employee Application
กรุณากรอกข้อความในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้วนเพือประโยชน์ของผูส้ มัคร

ตําแหน่ งงานทีสมัคร 1.
เงินเดือนทีคาดหวัง
วันทีสามารถเริมงานได้
ชือ - นามสกุล

วันที …………………………………………

2
สามารถเริมงานได้ทนั ที

แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลส่วนตัว

วัน

ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)
ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss)

วัน / เดือน / ปีเกิด
สัญชาติ
Nationality
เลขทีบัตรประชาชน
ทีอยู่ปจั จุบนั

อายุ
กรุ๊ปเลือด

จังหวัดทีเกิด
นํDาหนัก
Blood Group
Weight
วันทีออกบัตร
วันหมดอายุ

ศาสนา

Religion

สถานภาพ

คน

Single

ความสัมพันธ์
โทรศัพท์
ศึกษาวิชาทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
จะเกณฑ์ในปี
รายละเอียดครอบครัว
อายุ
ปี
ยังมีชวี ติ อยู่
ถึงแก่กรรม อาชีพ
อายุ
ปี
ยังมีชวี ติ อยู่
ถึงแก่กรรม อาชีพ
ท่านเป็ นบุตรคนที
สถานภาพสมรส
สมรส
แยกกันอยู่
หย่า

Married

Separated

ชือ-นามสกุลคู่สมรส

อายุ

Spouse is name

สถานทีทํางาน
จํานวนบุตร

คน

Position

บุตรคนที 1 อายุ ________ ปี

ระดับการศึกษา

ชือสถาบัน

Divorced

ปี

Age

ตําแหน่ ง

Work Place

ซม.

Cm.

อีเมลล์ (ถ้ามี)

โสด

Marital Status

กก. ส่วนสูง
Height
สถานทีออกบัตร
รหัสไปรษณีย์
Kg.

รหัสไปรษณีย์

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
โทรศัพท์มอื ถือ
บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ทีอยู่
สถานะภาพทางทหาร
ได้รบั การยกเว้น
ชือบิดา
ชือมารดา
จํานวนพีน้องทังD หมด

ปี

โทร.
โทร.

หม้าย

Widowed

อาชีพ

Occupation

โทรศัพท์

Telephone

บุตรคนที 2 อายุ ________ปี
บุตรคนที 3 อายุ ________ขวบ
ประวัติการศึกษา
ระหว่างปี
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
เกรด

จาก

ถึง

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาชีวศึกษา (ปวช.)
อนุ ปริญญา ( ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
กําลังศึกษาต่อ
อืนๆ
ความตังD ใจศึกษาต่อ (ในระยะเวลา 3 ปี)
หลักสูตร / วิ ชา

ไม่ศกึ ษาต่อ

ศึกษาต่อ

โปรดระบุ

ประวัติการฝึ กอบรม / ฝึ กงาน
สถาบัน / บริ ษทั

ระยะเวลา

ประวัติการทํางาน

ประวัตกิ ารทํางานจากปจั จุบนั -อดีต
(1) ชือบริษทั
ทีตังD
ตําแหน่ งงาน
ลักษณะงานและหน้าทีรับผิดชอบ

ระยะเวลาการทํางาน จาก
ประเภทธุรกิจ
เงินเดือนสุดท้าย

รวมอายุงาน
ถึง
จํานวนพนักงาน (คน)

ปี

รวมอายุงาน
ถึง
จํานวนพนักงาน (คน)

ปี

รวมอายุงาน
ถึง
จํานวนพนักงาน (คน)

ปี

รายได้อนๆ
ื

สาเหตุทลาออก
ี
(2) ชือบริษทั
ทีตังD
ตําแหน่ งงาน
ลักษณะงานและหน้าทีรับผิดชอบ

ระยะเวลาการทํางาน จาก
ประเภทธุรกิจ
เงินเดือนสุดท้าย

สาเหตุทลาออก
ี
(3) ชือบริษทั
ทีตังD
ตําแหน่ งงาน
ลักษณะงานและหน้าทีรับผิดชอบ

รายได้อนๆ
ื

ระยะเวลาการทํางาน จาก
ประเภทธุรกิจ
เงินเดือนสุดท้าย

รายได้อนๆ
ื

สาเหตุทลาออก
ี
ภาษาต่างประเทศ
Юภาษาอังกฤษ
Юภาษาญีปุน่
ความสามารถในการขับขี
ใบอนุ ญาตขับขี

ทักษะความสามารถ
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางช่างหรือความสามารถในวิชาชีพอืนๆ
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
รถยนต์
รถยนต์

พอใช้
พอใช้
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์

(โปรดระบุ)

งานอดิเรก กีฬาและกิจกรรมทีสนใจ
(โปรดระบุ)

ข้อมูลอืนๆ
(1) ท่านเคยถูกเลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกหรือขอร้องให้ออกจากงาน
เนืองจากความประพฤติหรืองานไม่เป็ นทีพอใจของนายจ้างหรือไม่
(2) ท่านมีขอ้ บกพร่องหรืออุปสรรคเกียวกับร่างกาย โรคเรือD รัง
โรคติดต่อร้ายแรงหรืออวัยวะส่วนหนึงส่วนใดพิการหรือไม่
(3) ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทําความผิดอาญา
เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือไม่
(4) ท่านติดยาเสพติด หรือเคยติดยาเสพติดหรือไม่
(5) ท่านสามารถทํางานล่วงเวลา, ทํางานในวันหยุดหรือทํางานเป็ นกะได้หรือไม่
(6) บุคคลในบริษทั ฯ ทีท่านรูจ้ กั (ถ้ามี)

ไม่เคย
No
ไม่ม ี
No
ไม่เคย
No
ไม่ใช่
ไม่ได้

บุคคลอ้างอิ ง / นายจ้างบริ ษทั เดิ ม
บุคคลอ้างอิง เช่น นายจ้างหรือหัวหน้างานบริษทั เดิมหรือบุคคลทีไม่ใช่ญาติพน้ี องของผูส้ มัคร จํานวน 2 คน
ชือ-นามสกุล
ความเกียวข้อง
อาชีพ
สถานทีทํางาน
ตําแหน่ ง
ชือ-นามสกุล
ความเกียวข้อง
อาชีพ
สถานทีทํางาน
ตําแหน่ ง

เคย
Yes
มี คือ
Yes
เคยคือ
Yes
ใช่
ได้

โทรศัพท์
โทรศัพท์

ทราบข่าวการสมัครงานจาก
โทรศัพท์สอบถาม
Internet Website (โปรดระบุ) :
พนักงานบริษทั ฯชือ :

สถาบันการศึกษาชือ :
ตลาดนัดแรงงานที :
อืนๆ ระบุ :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทีระบุไว้ในใบสมัครงานฉบับนีD พร้อมหลักฐานทีแนบมาเป็ นความจริ งทุกประการ
หากภายหลังการจ้างเข้าทํางาน บริษทั ฯ พบว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารทีนํ ามาแสดงหรือรายละเอียดทีให้ไว้ไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินยอมบริษทั ฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอในการเลิกจ้างโดยมิขอรับเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทังD สินD

สําหรับ
เจ้าหน้ าที

ลงชือผูส้ มัคร
วันที

