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ติดรู ป
ขนาด 1นิ้ว
2 รู ป

ใบสมัครงาน
เอกสารประกอบจานวนอย่างละ 2 ชุด สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รู ปถ่าย 1 นิ้ว ใบผ่านงาน
ตาแหน่งที่สมัครงาน ……………………………………................................ วันที่สมัครงาน………../………….….. /…………..
หน่วยงาน
...........................................................................….. วันที่เริ่ มงานได้………./……………… /…………..
……………………….…............................................. เงินเดือนที่ตอ้ งการ...................................................
1. ประวัติส่วนตัว และรายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ – สกุล (ไทย)…………………………………………………. วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………… อายุ ………….. …ปี
ชื่อ – สกุล (อังกฤษ)……………………………………………… ส่วนสูง ……………………………. (ซ.ม.) น้ าหนัก ………… กก.
ที่อยูป่ ัจจุบนั ……………………………………………………... สัญชาติ ………….. เชื้อชาติ ……….... ศาสนา …………..
……………………………………. โทร...... …………………... หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ………………………………..
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ……………………ต.……………………..
ออกให้ ณ……………………………………………………
อ.……………………………จ.………. ...... …………………... หมายเลขบัตรประกันสังคม ……………………………………….
กรณี ฉุกเฉิ นติดต่อ ……………………………………………
ชื่อสถานพยาบาล ……………………………………………
……………………………………โทร…………………………… หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ………………………………...
2. สถานภาพการสมรส
โสด

สมรส

แยกกันอยู่

ม่าย

หย่าร้าง

จานวนบุตร …………… คน

ชื่อ – สกุล คู่สมรส ………………………………………………… อาชีพ …………………………………………………………….
สถานที่ทางาน ……………………………………………………… โทร …………………………………………………………….
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
อาชีวศึกษา ปวช.
อาชีวศึกษา ปวส.
มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
ชื่อของบริ ษทั
1.
2.
3

วุฒิ

3. ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จบปี พ.ศ.

ที่อยูข่ องบริ ษทั

4. ประวัตกิ ารทางาน
ประเภทงาน เงินเดือน
ที่ทา
ที่ได้รับ

สาขา / วิชา

ระยะเวลาที่ทางาน
เริ่ ม เดือน/ปี
สิ้นสุด เดือน/ปี

เกรดเฉลี่ย

สาเหตุที่
ลาออก

5. สถานภาพทางทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร

ศึกษาวิชาทหาร

ได้รับการยกเว้น

6. ความชานาญด้ านภาษา
ภาษา

ดีมาก

พูด
ดี

พอใช้

ดีมาก

อ่ าน
ดี

พอใช้

เขียน
ดี

ดีมาก

พอใช้

ไทย
อังกฤษ
อื่น ๆ ……………………….

7. ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม................................
..................................................

หลักสู ตร

ยานพาหนะ
รถยนต์
จักรยานยนต์

ขับรถโฟคลิฟท์
มีใบอนุญาตขับขี่
มีใบอนุญาตขับขี่

8. กิจกรรม, การฝึ กอบรม, สัมมนา
สถาบันทีจ่ ดั

อืน่ ๆ ………………..
............................................
..........................................

ระยะเวลา

9. รายละเอียดอืน่ ๆ
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.

เคย

ไม่ เคย

ท่านเคยถูกเลิกจ้างหรื อไม่
ท่านเคยต้องคาพิพากษากระทาความผิดทางอาญาหรื อไม่
ท่านเคยมีความบกพร่ องของร่ างกายและจิต หรื อไม่
ท่านเคยป่ วยเป็ นโรคติดต่อ / โรคเรื้ อรังหรื อไม่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ขา้ พเจ้ากรอกลงในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินดีและยอมรับ หากข้อความดังกล่าวมี
ความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทางห้างหุน้ ส่ วนจากัด พี. พี. แอนด์. พี. เดคอเรจ. มีสิทธิบอกเลิกจ้าง ข้าพเจ้าได้ทนั ที และข้าพเจ้าไม่ขอรับสิ ทธิ
ประโยชน์ใดทั้งสิ้ น และข้าพเจ้ายินยอมให้การว่าจ้างที่จะเกิดขึ้นที่ตกลงกันแล้วเป็ นอันโมฆะ และสิ้ นสุ ด

ลงชื่อ………………………………………………….ผูส้ มัคร
ความเห็นของผูว้ ่าจ้าง / เจ้าหน้าที่ หจก. พี. พี. แอนด์ . พี. เดคอเรจ. ………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
เริ่ มงานวันที่………………/…………………./…….…………. หน่วย………………….………………………..แผนก………………….………………

