ใบสมัครงาน

ที่ติดรู ปถ่ าย
ขนาดไม่ เกิน
1 ½” x 2”

บริ ษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
PK & N TECHNICAL SALES & SERVICE CO.,LTD

อัตราเงินเดือนที่ตอ้ งการ
........................................

ตาแหน่ งทีส่ มัครงาน 1…………………………… 2. …………………..……… 3. …………………………..

ประวัตสิ ่ วนตัว
ชื่อ-นามสกุล

วันที…
่ …………เดือน…………………พ.ศ……………….

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

ที่อยู่ปัจจุบนั

โทรศัพท์

ภูมิลาเนาเดิม

โทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ศาสนา

ตาหนิ

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ส่ วนสู ง

นา้ หนัก

ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั
 เช่ า
 เจ้าของบ้าน
สถานภาพ
 โสด
 หมั้น
ชื่อภรรยา/สามี

อยู่กับบิดามารดา

 แฟลต

 สมรส

หม้ าย/หย่ าร้ าง/แยกกันอยู่
ที่อยู่/ที่ทางาน

อาชีพ

 อยู่กับญาติ

กก.

 อยู่กับเพือ่ น
อยู่กินฉันสามีภรรยาแต่ไม่ ได้ สมรส
โทรศัพท์

ชื่อบิดา

สัญชาติ

เชื้อชาติ

อาชีพ/ตาแหน่ ง

 มีชิวิตอยู่  ถึงแก่ กรรม

ชื่อมารดา

สัญชาติ

เชื้อชาติ

อาชีพ/ตาแหน่ ง

 มีชิวิตอยู่  ถึงแก่ กรรม

กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ

ความสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ทางาน

โทรศัพท์

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

ระยะเวลา

ชื่อสถานศึกษา

จากปี พ.ศ

ถึงปี พ.ศ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย
อาชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
 ปัจจุบนั ไม่ ได้ ศึกษาต่อ

 ศึกษาต่ออยู่ท…
ี่ ………………………………………………

 สาขาหรือวิชา ………………………………………

ประวัตกิ ารทางาน
1.ชื่อสถานประกอบการ
ระยะเวลา
จาก
ถึง

(ให้ เริ่มจากงานปัจจุบัน แล้วแจ้ งย้ อนหลังขึน้ ไปตามลาดับแต่ ละแห่ งทีเ่ คยทา)
สถานที่ต้งั
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนสุ ดท้ าย
ชื่อและตาแหน่ งของผู้บงั คับบัญชาครั้งสุ ดท้ าย

ตาแหน่ งเริ่มต้น

ตาแหน่ งสุ ดท้ าย

สาเหตุที่ออก

หน้ าที่และความรับผิดชอบสุ ดท้ ายโดยสังเขป
2.ชื่อสถานประกอบการ
ระยะเวลา
จาก
ถึง

เงินเดือนเริ่มต้น

ตาแหน่ งเริ่มต้น
หน้ าที่และความรับผิดชอบสุ ดท้ ายโดยสังเขป
DC-083-00-01 (24-01-57)

สถานที่ต้งั
เงินเดือนสุ ดท้ าย
ตาแหน่ งสุ ดท้ าย

ชื่อและตาแหน่ งของผู้บงั คับบัญชาครั้งสุ ดท้ าย
สาเหตุที่ออก

ท่ านยินยอมให้ บริษทั ฯตรวจสอบประวัตทิ ่ านจากผู้ว่าจ้างหรือไม่

 ยินยอม

 ไม่ ยินยอม เพราะ………………………………………………..

(ถ้ ายินยอมโปรดระบุชื่อทีต่ ้ องการอ้ างอิง)

ชื่อ………………………………………………………ตาแหน่ ง…………………………………….. ความสัมพันธ์ …………………………….. โทรศัพท์……………………………

ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
 ได้
 ไม่ ได้
คอมพิวเตอร์
 ได้  ไม่ ได้
คอมพิวเตอร์ (เขียนแบบ)
 ได้  ไม่ ได้
พิมพ์ ดีด พิมพ์ ไทย
 ได้  ไม่ ได้

ภาษาที่ 1
…………………………………..

ภาษาที่ 2
…………………………………..

ภาษาที่ 3
…………………………………..

โปรแกรมที่ 1
…………………………………..

โปรแกรมที่ 2
…………………………………..

โปรแกรมที่ 3
…………………………………..

โปรแกรมที่ 1
…………………………………..

โปรแกรมที่ 2
…………………………………..

โปรแกรมที่ 3
…………………………………..

คา/นาที
…………………………………..

พิมพ์ ดีด พิมพ์อังกฤษ
 ได้
 ไม่ ได้

คา/นาที
…………………………………..

ความรู้ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………
ขับรถยนต์

 ได้

 ไม่ ได้

ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

ขับรถจักรยานยนต์

 ได้

 ไม่ ได้

ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

ประวัตสิ ุ ขภาพร่ างกาย
 ไม่ เคย

ท่ านเคยเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรือ้ รังหรือไม่

 เคย (ระบุโรค)…………………………

 สมบูรณ์

ร่ างกายของท่ านมีส่วนใดพิการหรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่ (เช่ น หู ตา คอ จมูก)

 ไม่ สมบูรณ์

การทางานล่วงเวลา (เมื่อบริษทั ฯ หรือหัวหน้ า มอบหมายงานเร่ งด่วน)
 ทางานได้ ในเวลาปกติ(8.00 – 17.00 น) เท่ านั้นเนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………..
ทางานล่วงเวลาได้ เป็ นบางครั้ง เท่ านั้น โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………
 พร้ อมที่จะทางานล่ วงเวลาได้ ถงึ เวลา ……………. ………... น.
การเดินทาง ไป – กลับ เมื่อมาทางานที่สานักงาน หรือ โรงงาน ซอย 82
การ ลา –หยุด มีกิจธุ ระที่ต้องลาหยุดงานเป็ นประจาทุกปี หรือไม่ เช่ น พิธีเฉพาะทางศาสนา
ใช้ เวลาประมาณ ………………………. นาที
 ไม่ มี
 มี ………………………………………….
 รถส่ วนตัว
 รถประจาทาง

การรับราชการทหาร
 รับราชการทหารมาแล้ว

 ยังไม่ ได้ รับราชการทหาร

 ได้ รับการยกเว้ น

รายละเอียดอืน่ ๆ
ท่ านเคยต้องโทษทางแพ่ งหรือทางอาญาหรือไม่
 ไม่ เคย
 เคย โทษฐาน ………………………………….จาคุก………. ปี ปรับ……………บาท
ท่ านเคยถูกให้ ออกจากงานหรือไม่
 ไม่ เคย
 เคย เหตุทใี่ ห้ ออก ……………………………………………………………………..
ท่ านเคยสมัครงานหรือทางานกับบริษทั พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัดนีม้ าก่อนหรือไม่ ?
 ไม่ เคย
 เคย เมือ่ …………………………… ตาแหน่ ง………………………………………
ท่ านรู้ จกั พนักงานท่ านใดในบริษทั นีห้ รือไม่ ?
ไม่ รู้ จกั
 รู้ จกั คุณ………………………………………………..แผนก……………………………
ท่ านทราบข่ าวการรับสมัครจากไหน (โปรดระบุ) …………………………………………………………………
ข้ อมูลอื่นๆ ที่ท่านประสงค์ จะเพิ่มเติมให้ ใช้ เนือ้ ที่ข้างล่ าง
นี…
้ ……………………………………………………………………………………………………..

 จะถูกเกณฑ์ ปี……………….
เอกสารสมัครงาน
1. รู ปถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน 2 รู ป
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองการศึกษา
5. ใบสาคัญการผ่านทหาร
6. สาเนาใบรับรองสิทธิ ประกันสังคม(ถ้ามี)
7. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร(ถ้ามี)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความทีข่ ้ าพเจ้ าระบุไว้ ในใบสมัครนี้ ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ ถ้ าปรากฏในภายหลังว่ าข้ อความทีก่ รอกไว้ ไม่ ถูกต้ องหรือเป็ น
เท็จ จะโดยเจตนาหรือไม่ กต็ าม ให้ ถือเป็ นเหตุเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ โดยข้ าพเจ้ าไม่ต้องการถือสิ ทธิเรียกร้ องใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร……………………………………………. ผู้สมัคร
(………………………………………………..)
วันที่ ……….. / ……………….. / ………….

