ใบสมัครงาน บริษทั ยู่ฮุย อินทีเรี ย จากัด
ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการ 1.

2.

เงินเดือนที่คาดหวัง

วัน/เดือน/ปี ที่สามารถเริ่ มงานได้

สภาพการทางานในปั จจุบนั

ว่างงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
สาเนาบัตรประกันสังคม

ทางานประจา

ทางานPart Time

กาลังจบการศึกษา

สาเนาบัตรประชาชน

สาเนาทะเบียนบ้าน

ใบรับรองวุฒิการศึกษา

อื่นๆ ระบุ.......................................................................

รู ปถ่าย

สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

ประวัติส่วนตัว
ชื่ อ-นามสกุล

(ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว

เพศ

(ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

สัญชาติ

ส่วนสูง

ซม.

น้ าหนัก

เชื้ อชาติ
กก.

ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่
แขวง/ตาบล

เขต/ อาเภอ

โทรศัพท์บา้ น

โทรศัพท์ที่ทางาน

คน
ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ออกให้ ณ เขต/อาเภอ

วันที่ออกบัตร

วันที่บตั รหมดอายุ

บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเลขที่

บัตรประกันสังคมเลขที่
โสด

แต่งงาน

ชื่ อ-นามสกุล

อายุ/ปี

ภูมิลาเนาเดิมจังหวัด

ซอย

บัตรประชาชนเลขที่

สถานะครอบครัว

หญิง

ศาสนา

จานวนพี่นอ้ ง

หมู่ที่

ชาย

แยกกันอยู่

หย่า

ม่าย

อาชีพ

ชื่ อสถานที่ทางานและที่ต้ งั หรื อที่อยูป่ ั จจุบนั

เบอร์ โทร

บิดา
มารดา
คู่สมรส
จานวนบุตร...............คน
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปี การศึกษา
จาก
ปี

สาขาวิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
กิจกรรม/กีฬา/รางวัลระหว่างการศึกษา
ประวัติ/ประสบการณ์การทางาน (เรี ยงลาดับจากปัจจุบนั )
ระยะเวลาทางาน
ชื่ อสถานประกอบการ
จาก
ถึง
1.
2.
3.
4.
5.
การฝึ กอบรม/สัมนา

เงินเดือน

ตาแหน่ง

สาเหตุที่ออก

ทักษะ/ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ภาษา
ไทย
อังกฤษ
ภาษาอื่ นๆ (ระบุ)
ความสามารถในการใช้เครื่ องสานักงาน
โทรสาร
ไม่มี
พิมพ์ดีด
ไทย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่
ไม่มี
ท่านเคยถูกจาคุกหรื อไม่
เคย

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คา/ นาที

อื่นๆ
อังกฤษ

การพูด
ดี
ดี
ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้

คา / นาที

มี ระบุ .......................................
ไม่เคย

ตาแหน่งที่ท่านสมัครต้องมีเงินค้ าประกันการทางาน (1 เท่าของเงินเดือน)
ตาแหน่งที่ท่านสมัครต้องมีบุคคล ค้าประกัน (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน)

การอ่าน
การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติขบั ขี่ เลขที............................
่
รถยนต์
มีใบอนุญาติขบั ขี่ เลขที............................
่
สามารถปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ได้
ไม่ได้
สามารถปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ได้
ไม่ได้
สามารถปฏิบตั ิงานต่างประเทศ
ได้
ไม่ได้
ไม่ขดั ข้อง
ไม่ขดั ข้อง

ขัดข้อง เพราะ
ขัดข้อง เพราะ

1. ชื่ อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น (คนที่1)

ความสัมพันธ์

ที่อยู/่ ที่ทางาน

ตาแหน่ง

เบอร์ โทร

2. ชื่ อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น (คนที่2)

ความสัมพันธ์

ที่อยู/่ ที่ทางาน

ตาแหน่ง

เบอร์ โทร

3. ชื่ อบุคคลภายในบริ ษทั ฯที่ท่านรู ้จกั

ตาแหน่ง

เบอร์ โทร

ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานของบริ ษทั ฯ จาก
กรุ ณาแนะนาตัวท่านให้ทางบริ ษทั ฯได้รู้จกั ท่านมากขึ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ขา้ พเจ้าได้กรอกในใบสมัครงานนี้ เป็ นความจริ งและสมบูรณ์ทุกประการ โดยยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบหรื อ
สอบถามรายละเอียดต่างๆจากบุคคลหรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าได้อา้ งอิงไว้ในใบสมัครงานนี้ หากข้อความข้างต้นเป็ นเท็จหรื อบิดเบือนความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้บริ ษทั ฯ
เลิกจ้างได้ทนั ที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้ น
ลงชื.่ อ......................................................................................ผูส้ มัคร
(.............................................................................)
วัน............./............................../....................
ที่
สาหรับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
ผูส้ มั ภาษณ์

วันที่สมั ภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
ตาแหน่งที่เหมาะสม
อัตราเงินเดือน

วันที่เริ่ มจ้างงาน
บาท / เดือน

รายได้อื่นๆ

เงื่อนไขอื่ นๆ
ระยะเวลาทดลองงาน

สัญญาจ้างทดลองงานเลขที่

ความคิดเห็นอื่นๆ
ลงชื่ อ ผูส้ มั ภาษณ์...............................................................

ลงชื่ อ ผูม้ ีอานาจอนุมตั .ิ ..........................................................

วันที่................../....................../................

วันที.่ ................./....................../................
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