
อาย/ุปี

จาก ปี

จาก ถึง

ใบสมัครงาน บริษทั ยู่ฮุย อินทเีรีย จ ากัด

ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ  1.                                                                                    2.

เงินเดือนท่ีคาดหวงั วนั/เดือน/ปี ท่ีสามารถเร่ิมงานได้

สภาพการท างานในปัจจุบนั               ว่างงาน                    ท  างานประจ า                       ท  างาน Part Time                      ก าลงัจบการศึกษา

   เอกสารประกอบการสมคัรงาน                   ส าเนาบตัรประชาชน                  ส าเนาทะเบียนบา้น               ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี        

อาย ุ                            ปี

ส่วนสูง                       ซม.

สญัชาติ

น ้าหนกั                                      กก.

เช้ือชาติ

จ านวนพ่ีนอ้ง                  คน

           ส าเนาบตัรประกนัสงัคม                     ใบรับรองวุฒิการศึกษา                อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................

รูปถ่าย

ประวติัส่วนตวั

ช่ือ-นามสกุล
(ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว

(ภาษาองักฤษ) Mr./Mrs./Miss

เพศ                 ชาย               หญิง

วนั/เดือน/ปีเกิด

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้  บา้นเลขท่ี                                หมู่ท่ี                     ซอย                                                       ถนน

แขวง/ต าบล                                                 เขต / อ าเภอ                                          จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์

ศาสนา

ภูมิล าเนาเดิมจงัหวดั

วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีบตัรหมดอายุ

โทรศพัทบ์า้น                                              โทรศพัทท่ี์ท างาน                                                                                             โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

บตัรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ เขต/อ าเภอ

บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี

สถานะครอบครัว                   โสด                            แต่งงาน                          หยา่                               ม่าย                              แยกกนัอยู่

ช่ือ-นามสกุล อาชีพ ช่ือสถานท่ีท างานและท่ีตั้งหรือท่ีอยูปั่จจุบนั เบอร์โทร

จ านวนบุตร...............คน

ประวติัการศึกษา

ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชาเอก
ปีการศึกษา

บิดา

มารดา

คู่สมรส

คะแนนเฉล่ีย

1.

มธัยมปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

กิจกรรม/กีฬา/รางวลัระหว่างการศึกษา

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปัจจุบนั)

ช่ือสถานประกอบการ
ระยะเวลาท างาน

เงินเดือน ต าแหน่ง สาเหตุท่ีออก

การฝึกอบรม/สมันา

4.

5.

2.

3.



เลิกจา้งไดท้นัที  โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งส้ิน 
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ทกัษะ/ความสามารถในการปฏิบติังาน
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน

ความสามารถในการใชเ้คร่ืองส านกังาน
                โทรสาร                       ไม่มี                                         อ่ืนๆ
                 พิมพดี์ด                       ไทย               ค  า / นาที            องักฤษ              ค  า / นาที
                 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม

ความสามารถในการขบัข่ียานพาหนะ
             รถจกัรยานยนต ์              มีใบอนุญาติขบัข่ี เลขท่ี............................
             รถยนต ์                           มีใบอนุญาติขบัข่ี เลขท่ี............................
สามารถปฏิบติังานนอกเวลา                 ได ้                          ไม่ได้

        ดีมาก            ดี             พอใช้
        ดีมาก            ดี             พอใช้
        ดีมาก            ดี             พอใช้

          ดีมาก            ดี              พอใช้
          ดีมาก            ดี              พอใช้
          ดีมาก            ดี              พอใช้

ไทย
องักฤษ
ภาษาอ่ืนๆ (ระบุ)

          ดีมาก            ดี              พอใช้
          ดีมาก            ดี              พอใช้
          ดีมาก            ดี              พอใช้

ต  าแหน่งท่ีท่านสมคัรตอ้งมีบุคคล ค  ้าประกนั (ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานเอกชน)                      ไม่ขดัขอ้ง                           ขดัขอ้ง เพราะ

1. ช่ือบุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน (คนท่ี1)

2. ช่ือบุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน (คนท่ี2)

ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน ต าแหน่ง

ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน ต าแหน่ง

สามารถปฏิบติังานต่างจงัหวดั               ได ้                          ไม่ได้
สามารถปฏิบติังานต่างประเทศ             ได ้                          ไม่ได้

ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่                   ไม่มี                  มี ระบุ .......................................
ท่านเคยถูกจ าคุกหรือไม่                        เคย                   ไม่เคย 

ต  าแหน่งท่ีท่านสมคัรตอ้งมีเงินค ้าประกนัการท างาน (1 เท่าของเงินเดือน)                                         ไม่ขดัขอ้ง                            ขดัขอ้ง เพราะ

ท่านทราบข่าวสารการรับสมคัรงานของบริษทัฯ จาก

กรุณาแนะน าตวัท่านให้ทางบริษทัฯไดรู้้จกัท่านมากข้ึน

ความสมัพนัธ์

เบอร์โทร

ความสมัพนัธ์

เบอร์โทร

3. ช่ือบุคคลภายในบริษทัฯท่ีท่านรู้จกั ต  าแหน่ง เบอร์โทร

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดก้รอกในใบสมคัรงานน้ี    เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ  โดยยนิยอมให้บริษทัฯ ตรวจสอบหรือ 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ

ผูส้มัภาษณ์ วนัท่ีสมัภาษณ์

ผลการสมัภาษณ์

                                                                                                                                                ลงช่ือ.......................................................................................ผูส้มคัร

                                                                                                                                                                             (.............................................................................)

                                                                                                                                                               วนัท่ี............./............................../....................

สอบถามรายละเอียดต่างๆจากบุคคลหรือหน่วยงาน  ท่ีขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงไวใ้นใบสมคัรงานน้ี  หากขอ้ความขา้งตน้เป็นเทจ็หรือบิดเบือนความจริง   ขา้พเจา้ยนิดีให้บริษทัฯ 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ

ลงช่ือ ผูส้มัภาษณ์...............................................................

วนัท่ี................../....................../................

ลงช่ือ ผูมี้อ  านาจอนุมติั...........................................................

                           วนัท่ี................../....................../................

ต าแหน่งท่ีเหมาะสม วนัท่ีเร่ิมจา้งงาน

อตัราเงินเดือน                             บาท / เดือน รายไดอ่ื้นๆ

เง่ือนไขอ่ืนๆ

ระยะเวลาทดลองงาน สญัญาจา้งทดลองงานเลขท่ี


