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สมคัรตําแหนง่

เงนิเดอืนที�ตอ้งการ วนัที�สามารถเร ิ�มงานได้

รหสัพนกังาน

  ขอ้มลูที�ทา่นกรอกจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั

สว่นที� 1           ขอ้มลูสว่นตวั
ชื�อ-สกลุ สญัชาติ เชื(อชาติ ศาสนา

อายุ นํ (าหนกั สว่นสงู รหสับตัรประชาชน วนัเกดิ

ที�อยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื

E-mail

สว่นที� 2           การศกึษา
คณุวฒุทิี	ไดร้ับจากโรงเรยีน วทิยาลัย และมหาวทิยาลัย  กรณุาระบรุะดบัการศกึษาจากสงูสดุไปตํ	าสดุ

สามารถเพิ	มเตมิเป็นเอกสารแนบได ้

สว่นที� 3           การอบรมและการพฒันา
กรณุาระบกุารอบรมและการพัฒนาที	ทา่นคดิวา่สามารถสนับสนุนการสมคัรงานนี+ได ้

เกรดเฉลี�ยสาขาระดบัการศกึษา สถาบนั

________ ถงึ ________

ชว่งเวลา วุฒกิารศกึษา

________ ถงึ ________

________ ถงึ ________

รายละเอยีด ระยะเวลาในอบรม

________ ถงึ ________

________ ถงึ ________

ชื�อของโปรแกรมหรอืหลกัสตูร

รปูถา่ย

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

เอกกรุ๊ป
ใบสมัครงานพนักงานระดับปฏบัิตกิาร
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สามารถเพิ	มเตมิเป็นเอกสารแนบได ้

สว่นที� 4           ความสามารถ ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์

เครื�องใชสํ้านกังาน

� คอมพวิเตอร์ � เครื�องถา่ยเอกสาร � เครื�องแฟกซ์ กรุณาอธบิายโดยละเอยีดวา่ท่านมคีณุสมบัตใิดที	องคก์รตอ้งการและไดม้าดว้ยวธิใีด หากท่านมสีว่นร่วมหรอื

� เครื�องพมิพด์ดี ภาษาไทย คํา/นาที เคยมสีว่นร่วมในกจิกรรมอาสาที	ไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทน กรุณาระบกุจิกรรมเหลา่นั+นท่านสามารถจัดทําเป็น 

ภาษาองักฤษ คํา/นาที เอกสารแนบไดโ้ดยระบหัุวขอ้เรื	องที	เอกสารแนบใหช้ัดเจน

MS.Excel

MS.Word

MS.Power Point

MS.Access

พูด

อา่น

เขยีน

รายละเอยีด ระยะเวลาในอบรมชื�อของโปรแกรมหรอืหลกัสตูร

ดเียี�ยม ดพีอใช้ ไดบ้า้ง ไมไ่ดเ้ลย
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ใบขบัขี�

ใบขบัขี�

� � ได้

� � ได้

ไมไ่ด้

ไมไ่ด้

ทา่นสามารถขบัรถยนตไ์ดห้รอืไม่

ทา่นสามารถขี�รถจกัรยายยนตไ์ดห้รอืไม่
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สว่นที� 5           ประวตักิารทาํงาน
กรณุาระบปุระวตักิารทํางานยอ้ยหลัง10 ปีและประเภทของธรุกจินั+นๆ (ระบจุากการทํางานลา่สดุไปหลังสดุ)

สามารถเพิ	มเตมิเป็นเอกสารแนบได ้

บรษิทัสามารถตดิตอ่อดตีนายจา้งไดห้รอืไม่ � ได้ � ไมไ่ด ้เพราะ

สว่นที� 6           บคุคลอา้งองิ
กรณุาระบชุื	อและที	อยูข่องอดตีนายจา้งลา่สดุ หากทา่นไมส่ามารถทําได ้กรณุาอธบิายโดยละเอยีดวา่บคุคลอา้งองิคอืใคร

1. ชื�อ-สกลุ ตําแหนง่ องคก์ร

ที�อยู่ เบอรโ์ทร E-mail

2. ชื�อ-สกลุ ตําแหนง่ องคก์ร

ที�อยู่ เบอรโ์ทร E-mail

สว่นที� 7           ครอบครวั

สถานะการสมรส � โสด � อยูด่ว้ยกนั � แตง่งาน � หยา่รา้ง � หมา้ย

ชื�อ-สกลุคูส่มรส อาชพี ตําแหนง่

ที�อยูท่ ี�ทํางาน เบอรโ์ทรที�ทํางาน เบอรม์อืถอื

ทา่นมลีกูหรอืไม่ � ไมม่ี � มี ท ั(งหมด คน ลกูชาย คน ลกูสาว คน

บดิา � มชีวีติอยู่ � ถงึแกก่รรม

ชื�อ-สกลุบดิา อาชพี ตําแหนง่

สาเหตทุี�ออกจากงานชื�อนายจา้ง/บรษิทั งานที�ทําโดยสรปุ
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______ ถงึ ______

เงนิเดอืน

______ ถงึ ______

ชว่งเวลา ตําแหนง่

______ ถงึ ______

______ ถงึ ______
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ที�อยูท่ ี�ทํางาน เบอรโ์ทรที�ทํางาน เบอรม์อืถอื

มารดา � มชีวีติอยู่ � ถงึแกก่รรม

ชื�อ-สกลุมารดา อาชพี ตําแหนง่

ที�อยูท่ ี�ทํางาน เบอรโ์ทรที�ทํางาน เบอรม์อืถอื

สว่นที� 8        อื�นๆ

ทา่นไดร้บัการเกณฑท์หารแลว้ใชห่รอืไม่ � รบัแลว้ � จะเขา้รบัในปี � ไดร้บัการยกเวน้  เนื�องจาก

ทา่นสบูบหุรี�หรอืไม่ � ไม่ � ใช่

ทา่นสามารถทํางานนอกสถานที�หรอืสถานที�อ ื�นตามที�บรษิทัมอบหมายไดห้รอืไม่ � ไม่ � ได้

ทา่นมหีรอืเคยมโีรครา้ยแรง โรคเรื(อรงั โรคตดิตอ่ หรอืโรคประจําตวัหรอืไม่ � ไม่ � ใช ่โรค

ทา่นเคยถกูจบัหรอืต ั(งขอ้หาใดๆหรอืไม่ � ไม่ � ใช่

ทา่นมบีตัรรกัษาสทิธหิรอืไม่ � ไม่ � ม ี โรงพยาบาล วนัหมดอายุ

ทา่นเคยสมคัรงานที�เอกกรุป๊มากอ่นหรอืไม่ � ไม่ � เคย  ทํางานตําแหนง่

ทา่นทราบขา่วการสมคัรงานของเครอืเอกกรุป๊จากแหลง่ใด (สามารถระบไุดม้ากกวา่1 แหลง่)

� อนิเตอรเ์น็ท  เว็บไซต์ � ป้ายประกาศ  สถานที� � อื�นๆ

� พนกังานในเครอืเอกกรุป๊  ชื�อ � งานมหกรรมตา่งๆ  ชื�องาน

ทา่นมญีาตแิละ/หรอืเพื�อนทํางานในบรษิทัฯนี(หรอืไม่ � ไมม่ี � ม ีชื�อ

หากขา้พเจา้ใหข้อ้มลูเท็จหรอืจงใจใหบ้รษัิทฯเขา้ใจผดิ ขา้พเจา้ยนิดใีหบ้รษัิทฯเลกิจา้ง

หรอืงดพจิารณาใบสมคัรใบนี+

ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษัิทฯ สบืประวตัขิองขา้พเจา้ไดต้ามความจําเป็นของบรษัิทฯ

���� ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที	ขา้พเจา้ระบไุวน้ี+เป็นความจรงิทกุประการ
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ลงชื�อผูส้มคัร
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การรบัรองและการมอบอํานาจในการตรวจสอบและพจิารณา
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