ใบสมัครงำน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ติดรู ปถ่าย

ตำแหน่ งทีส่ มัคร................................................................ เงินเดือนทีต่ ้ องกำร…………….

รายละเอียดส่ วนตัว
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........... ............................... อายุ..................ปี .
เพศ.................. สูง.................. น้ าหนัก.................. เชื้อชาติ.................. สัญชาติ.................. ศาสนา..................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................โทรศัพท์................................
สถานที่อยูป่ ั จจุปัน O บ้านตนเอง O บ้านเช่า O หอพัก οอื่นๆ.............................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................โทรศัพท์................................
เลขที่บตั รประชาชน........................ ................... วันออกบัตร................................... วันหมดอายุ...................................
ออกให้ ณ อาเภอ................................... จังหวัด...................................

รายละเอียดครอบครัว
ชื่อ – สกุล บิดา............................................... อายุ..............ปี อาชีพ............................... O มีชีวติ อยู่ O เสี ยชีวติ
ชื่อ – สกุล มารดา........................................... อายุ..............ปี อาชีพ............................... O มีชีวติ อยู่ O เสี ยชีวติ
จานวนพี่นอ้ งรวม..............คน : พี่ชาย..............คน พี่สาว..............คน น้องชาย..............คน น้องสาว..............คน
สถานภาพการสมรส O โสด O แต่งงาน O หย่า O แยกกันอยู่ O เสี ยชีวติ
ชื่อ – สกุล คู่สมรส..................................................... อายุ..............ปี อาชีพ..............................................................
ชื่อ/สถานที่ต้ งั ที่ทางานคู่สมรส....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................โทรศัพท์................................
จานวนบุตร.....................คน : ชาย..............คน หญิง..............คน
F-HR-010, Rev.00, April 30,2009
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

“ ใบสมัครงำน “

หน้ ำ 1/3

รายละเอียดการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย

ชื่อสถำนศึกษำ

สำขำ

ปี ทีส่ ำเร็จ

เกรดเฉลีย่

ประวัติการฝึ กอบรม/กิจกรรมทีเ่ คยทา
ประเภทกิจกรรม

ตำแหน่ งทีเ่ คยรับผิดชอบ

ความรู้ด้านภาษา (ให้ ระบุว่า พอใช้ , ดี, ดีมาก)
ภำษำ

กำรพูด

กำรอ่ ำน

กำรเขียน

กำรเข้ ำใจ

ตำแหน่ ง

เงินเดือน (บำท)

สำเหตุทอี่ อก

อังกฤษ
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ…………

ประวัติการทางาน (เริ่มจากปัจจุบัน)
ชื่อบริษัท

เริ่ม – ถึง (ปี )

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................................
ชื่อบริษัท
เริ่ม – ถึง (ปี )
ตำแหน่ ง
เงินเดือน (บำท)
สำเหตุทอี่ อก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................................
ชื่อบริษัท
เริ่ม – ถึง (ปี )
ตำแหน่ ง
เงินเดือน (บำท)
สำเหตุทอี่ อก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................................
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การรับรอง (ระบุชื่อผู้รับรองทีไ่ ม่ ใช่ ญาติ)
ชื่อ - สกุล

ทีอ่ ยู่/ทีท่ ำงำน

อำชีพ

ควำมสัมพันธ์

อำชีพ

ควำมสัมพันธ์

1.
2.
3.

เมื่อได้ รับเข้ าทางานแล้ ว บุคคลทีส่ ามารถมาคา้ ประกันได้
ชื่อ - สกุล

ทีอ่ ยู่/ทีท่ ำงำน

ข้ อมูลด้ านอื่น ๆ
เครื่ องใช้สานักงาน :คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม)......................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................................
สถานภาพทางทหาร O ได้รับการยกเว้น O ปลดเป็ นกองหนุนแล้ว O ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
ยานพาหนะ O มียานพาหนะเป็ นของตนเอง O รถยนต์ ทะเบียน............... O รถจักรยานยนต์ทะเบียน............
ใบขับขี่ยานยนต์เลขที่............................................. ใบขับขี่จกั รยานยนต์เลขที่.............................................
ท่านทราบข่าวเปิ ดรับสมัครงานจากแหล่งใด...............................................................................................................
ท่านเคยเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื อต้องคาพิพากษาในคดีอาญาหรื อไม่ O ไม่เคย O เคย โปรดชี้แจง.................................
ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรื อไม่ O ไม่เคย O เคย โปรดระบุ.................................................................................
ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่ O ไม่มี O มี โปรดระบุ............................................................................................
ท่านเคยถูกปลดออกจากที่ทางานเดิมหรื อไม่ O ไม่เคย O เคย โปรดระบุสาเหตุ.................................................
ถ้าต้องไปทางานค้างคืนยังต่างจังหวัดท่านสามารถไปได้หรื อไม่ O ได้ O ไม่ได้
สุขภาพทัว่ ไป O ดีมาก O ดี O พอใช้ O ไม่ดี

ขอรับรองว่ ำข้ อควำมทีข่ ้ ำพเจ้ ำได้ กรอกลงในใบสมัครงำนฉบับนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำรและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ทุกกรณี
ลงชื่อ........................................ผู้สมัครงำน
(.......................................)
วันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ............
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