ใบสมัครงาน ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์
1. ชื่อ(ภาษาไทย)....................................................... Name (in English) …..........................................................
ชาย
หญิง
2. ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่ ...............หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน...................................ตาบล/แขวง........ ............................
อาเภอ/เขต........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์บา้ น............................มือถือ...................................................
3. วัน/เดือน/ปี เกิด........./........../.............อายุ.........ปี น้ าหนัก...........กก. ส่ วนสู ง...............ซม. เชื้อชาติ.....................สัญชาติ..............ศาสนา................................
E-Mail…………………………………………………… Facebook……………………………………..………………..
4. ชื่อบิดา............................................................อาชีพ...................................ชื่อมารดา..... ..............................................อาชีพ................................................
จานวนพี่นอ้ ง...........................................คน เป็ นคนที่.......................................
5. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย ชื่อคู่สมรส...........................................นามสกุลเดิม......................... ...........................จานวน
บุตร............................................................คน สถานที่ทางาน (คู่สมรส) ......................................................................................................................
6. การรับราชการทหาร
รับราชการทหารแล้ว
ได้รับการผ่อนผัน
จบ รด.
จับใบดา
ได้รับการยกเว้น
7. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ประเทศ
เกรดเฉลี่ย
สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
อื่น ๆ
8. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
8.1 ด้านเว็บไซต์ ระบุ.......................................................................
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
8.2 ด้าน Photoshop ระบุ....................................................................
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
8.3 ด้านกราฟฟิ ก ระบุ.......................................................................
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
8.4 ด้านงานเอกสาร ระบุ..................................................................
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
8.5 ด้านอื่นๆ ระบุ.............................................................................
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
8.6 ขับรถ ใบอนุ ญาตขับขี่จกั รยานยนต์
มี
ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มี
ไม่มี
9. ประสบการณ์ทางาน เรี ยงลาดับจากปัจจุบนั ถึงอดีต (จากบนลงล่าง)
1. ที่ทางานปัจจุบนั ..................................................................................ตาแหน่ง........ .................................................................................................
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................ ...........................................................................................
ระยะเวลาตั้งแต่.......................................................ถึง............................................เงินเดือนสุ ดท้ายที่ได้รับ................................................................บาท
รายได้อื่นๆจากบริ ษทั นอกเหนื อจากเงินเดือนพื้นฐาน..........................................บาท รวมรายได้สุทธิ ต่อเดือน...............................................................บาท
สวัสดิการอื่นๆของบริ ษทั ................................................................................สาเหตุที่ออก...................................................................... ...........................
2. บริ ษทั ................................................ ....ตาแหน่ง.........................................................เงินเดือนสุ ดท้าย.................................................................บาท
ระยะเวลาตั้งแต่......................................................ถึง...............................................สาเหตุที่ออก.....................................................................................
บุคคลที่ติดต่อกรณี เร่ งด่วน...........................................................................ความสัมพันธ์......................................โทรศัพท์.......................................................
ทราบการรับสมัครงานจาก........................................................................................................ .................................................................................................
ผูท้ ี่จะอ้างอิงหรื อสอบถามได้ ซึ่ งมิใช่ญาติ หรื ออดีตผูว้ ่าจ้าง
ชื่อ
ที่อยู/่ โทรศัพท์
อาชีพ
.......................................................................
....................................................................................
………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ขา้ งต้นทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากสานักงานฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริ ง สานักงานฯ
สามารถยกเลิกสิ ทธิการเป็ นเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม
เอกสารที่ขา้ พเจ้านามายื่นพร้อมใบสมัครนี้
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( ) สาเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) รู ปถ่ายขนาดประมาณ 1 นิ้ ว ( ) อืน่ ๆ ..............................................
( ) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อเอกสารรับรองการเรี ยนจบ รด. ปี 3

ลงชื่อ...........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่............................................................... ..........

ใบสมัครงาน ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วย
1. ชื่อ(ภาษาไทย)....................................................... Name (in English) …..........................................................
ชาย
หญิง
2. ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่ ...............หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน...................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์บา้ น............................มือถือ...................................................
3. วัน/เดือน/ปี เกิด........./........../.............อายุ.........ปี น้ าหนัก...........กก. ส่ วนสู ง...............ซม. เชื้อชาติ.....................สัญชาติ..............ศาสนา................................
E-Mail…………………………………………………… Facebook……………………………………..………………..
4. ชื่อบิดา............................................................อาชีพ...................................ชื่อมารดา...................................................อาชีพ................................................
จานวนพี่นอ้ ง...........................................คน เป็ นคนที่.......................................
5. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย ชื่อคู่สมรส...........................................นามสกุลเดิม....................................................จานวน
บุตร............................................................คน สถานที่ทางาน (คู่สมรส) ......................................................................................................................
6. การรับราชการทหาร
รับราชการทหารแล้ว
ได้รับการผ่อนผัน
จบ รด.
จับใบดา
ได้รับการยกเว้น
7. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ประเทศ
เกรดเฉลี่ย
สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
อื่น ๆ
8. ประสบการณ์ทางาน เรี ยงลาดับจากปัจจุบนั ถึงอดีต (จากบนลงล่าง)
1. ที่ทางานปัจจุบนั ..................................................................................ตาแหน่ง.........................................................................................................
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................ ...........................................................................................
ระยะเวลาตั้งแต่.......................................................ถึง............................................เงินเดือนสุ ดท้ายที่ได้รับ................................................................บาท
รายได้อื่นๆจากบริ ษทั นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน..........................................บาท รวมรายได้สุทธิต่อเดือน...............................................................บาท
สวัสดิการอื่นๆของบริ ษทั ................................................................................สาเหตุที่ออก.................................................................................................
2. บริ ษทั ................................................ ....ตาแหน่ง.........................................................เงินเดือนสุ ดท้าย.................................................................บาท
ระยะเวลาตั้งแต่......................................................ถึง...............................................สาเหตุที่ออก.....................................................................................
บุคคลที่ติดต่อกรณี เร่ งด่วน...........................................................................ความสัมพันธ์......................................โทรศัพท์.......................................................
ทราบการรับสมัครงานจาก............................................................................................................................. ............................................................................
ผูท้ ี่จะอ้างอิงหรื อสอบถามได้ ซึ่ งมิใช่ญาติ หรื ออดีตผูว้ ่าจ้าง
ชื่อ
ที่อยู/่ โทรศัพท์
อาชีพ
.......................................................................
....................................................................................
………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ขา้ งต้นทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากสานักงานฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริ ง สานักงานฯ
สามารถยกเลิกสิ ทธิการเป็ นเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม
เอกสารที่ขา้ พเจ้านามายื่นพร้อมใบสมัครนี้
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( ) สาเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) รู ปถ่ายขนาดประมาณ 1 นิ้ ว ( ) อืน่ ๆ ..............................................
( ) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อเอกสารรับรองการเรี ยนจบ รด. ปี 3

ลงชื่อ...........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่............................................................... ..........

