ติดรู ปถ่ าย

ประชาชื่น อิมเมจจิง้ เซ็นเตอร์

ใบสมัครงาน
ตาแหน่ งทีส่ มัคร 1
2

เงินเดือนทีต่ ้ องการ
ทราบข่ าวการสมัครงานจาก

บาท

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว
นามสกุล
ชื่อเล่ น
 Mr.  Mrs.  Ms.
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี ส่ วนสู ง
ซม. นา้ หนัก
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
กรุ๊ปเลือด
บัตรประชาชนเลขที่ ---- วันหมดอายุ
สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หย่ าร้ าง  หม้ าย  อืน่ ๆ
สถานะภาพทางทหาร  ผ่านการเกณฑ์ ทหาร  ได้ รับการยกเว้ น เพราะ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ บ้ าน
มือถือ
e-mail :
บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ กรณี เร่ งด่ วน ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์ :

กก.

ข้ อมูลครอบครัว
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

อาชีพ/ตาแหน่ ง

สถานทีท่ างาน

โทรศัพท์

บิดา
มารดา
พีน่ ้ อง คน

1.
2.
3.

คู่สมรส
จานวนบุตร

คน

ศึกษาอยู่

คน ไม่ ศึกษา

คน
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ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท./ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในระดับ
สถาบันการศึกษา
 ภาคปกติ
 ภาคคา่
คาดว่ าจะจบปี

สาขาวิชา

ปี ทีเ่ ริ่ม-จบ

เกรดเฉลีย่

สาขา

ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
ระยะเวลา

ชื่อหลักสู ตร

สถาบัน/หน่ วยงาน

ประวัติการทางาน
ระยะเวลา

สถานทีท่ างาน

ตาแหน่ ง

เงินเดือน

สาเหตุทลี่ าออก

ความสามารถทางภาษา
ภาษาต่ างประเทศ

ดี

การพูด
พอใช้

เล็กน้ อย

ดี

การเขียน
พอใช้ เล็กน้ อย

ดี

ความเข้ าใจ
พอใช้ เล็กน้ อย

ภาษาอังกฤษ
มีผลสอบภาษาอังกฤษของ
2. อืน่ ๆ

(ระบุ TOEFL / TOEIC / IELTS หรืออืน่ ๆ) ระดับคะแนนทีไ่ ด้

ความสามารถพืน้ ฐาน
พิมพ์ ดดี

คอมพิวเตอร์
 Microsoft Word
 Microsoft Power Point

 Microsoft Excel

ไทย
คา/นาที
อังกฤษ
คา/นาที
 อืน
่ ๆ
มีรถยนต์ ส่วนตัว  มี  ไม่ มี

 มีใบอนุญาตขับขี่เลขที่

มีรถจักรยานยนต์  มี  ไม่ มี

 มีใบอนุญาตขับขี่เลขที่

อืน่ ๆ
ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก

ท่ านเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่ อร้ ายแรงมาก่ อนหรือไม่  เคย  ไม่ เคย ถ้ าเคยโปรดระบุ

ชื่ อและทีอ่ ยู่ของบุคคลอ้ างอิง (ไม่ ใช่ ญาติ หรือ นายจ้ างเดิม)
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

สถานทีท่ างาน

โทรศัพท์

กรุ ณาแนะนาตัวท่ านเอง เพือ่ ให้ บริษัทรู้ จักตัวท่ านดีขนึ้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หากบริ ษทั ฯจ้างเข้ามาทางานแล้ว
ปรากฎว่า ข้อความในใบสมัครงานหรื อเอกสารที่นามาประกอบการสมัครงาน หรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ ง บริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ์จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อตกลงของผู้สมัคร (เพือ่ ประโยชน์ ของผู้สมัคร กรุ ณาอ่ านและทาความเข้ าใจ)
1. ข้าพเจ้าทราบดีวา่ ถ้าหากข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างเข้าทางานในบริ ษทั ฯ แล้ว ข้าพเจ้าจะต้องเป็ นลูกจ้างทดลองงานมีกาหนด
ระยะเวลา 90 วัน
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ส่งตัวข้าพเจ้าไปตรวจโรคจากโรงพยาบาลที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร

3. ข้าพเจ้าให้อานาจแก่บริ ษทั ฯ ในการแสวงหาข้อเท็จจริ งใดๆ เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่จะเรี ยกร้องค่าเสียหายต่อ
บุคคล ห้าง ร้าน หรื อสถาบันใดๆ ที่ให้ขอ้ เท็จจริ งดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ

ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)
วันที่

ความเห็นแผนกบุคคล
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