ใบสมัครงาน
ตําแหน่งทีส่ มัคร
ค่าจ้างที่ต้องการ
เริ่มงานได้ตั้งแต่

ตําแหน่งที่รับ
ค่าจ้างที่ให้
ให้เริ่มงานตั้งแต่
ลงชือ่ ผูอ้ นุมัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)
(ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)
อายุ
ปี สถานที่เกิดจังหวัด
เกิดวันที่ วัน/เดือน/ปี
น้ําหนัก
กก. ส่วนสูง
ซม. สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
บัตรประกันสังคม  มี ใช้สิทธิ์โรงพยาบาล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ไม่มี  มี ประเภท
สาขา
ภูมิลําเนาเดิมเลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หมู่ที่

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail :

หมู่ที่

ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์-มือถือ

ถนน

ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์-มือถือ

ถนน

ศาสนา
จังหวัด
 ไม่มี
ทะเบียน

จังหวัด
เบอร์บ้าน
จังหวัด
เบอร์บ้าน

สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  อื่นๆ
 บุตร ..... คน (บุตรหากอายุไม่เกิน 6 ปี กรุณาระบุ)
บุตรคนที่ 1 วัน เดือน ปี เกิด
/
/
บุตรคนที่ 2 วัน เดือน ปี เกิด
/
/
1
คู่สมรส ชื่อ–สกุล
อายุ
ปี อาชีพ
โทรศัพท์
สถานที่ทํางาน
บิดา ชื่อ–สกุล
อายุ
ปี อาชีพ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
มารดา ชื่อ–สกุล
อายุ
ปี อาชีพ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
กรณีฉุกเฉินติดต่อที่
ที่อยู่เลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ความสัมพันธ์
หมู่ที่

ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ถนน
จังหวัด
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1

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา (ปวช.)
อาชีวศึกษา (ปวส.)
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
อื่นๆ

ประวัติการทํางาน ประสบการณ์
ระยะเวลาทํางาน
(พ.ศ.-พ.ศ.)

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิ/วิชาเอก

ระหว่าง พ.ศ.

ปี
บริษัท/ที่ทํางาน

ตําแหน่ง

อัตราจ้าง
เริ่ม
สิ้นสุด

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ความสามารถพิเศษ

ฝึกอบรม/สัมมนา

ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่?  ได้  ไม่ได้ เพราะ
ท่านเคยป่วยหนัก หรือมีโรคประจําตัวหรือไม่  เคย  ไม่เคย
ถ้าเคยป่วย หรือมีโรคประจําตัว โปรดระบุชื่อโรค
ท่านทราบการประกาศรับสมัครงานจาก
บริษทั ฯ สามารถสอบประวัตกิ ารทํางานของท่านย้อนหลังได้หรือไม่ ?
 ได้ ติดต่อที่
 ไม่ได้ เพราะ
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เหตุที่ออก

รายละเอียดประวัติการทํางาน
พ.ศ.
– ปัจจุบัน บริษัท
ชื่อโครงการ
ตําแหน่ง
ผลงาน รายละเอียดของโครงการ (โดยสังเขป) และหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

รายละเอียดประวัติการทํางาน
–
บริษัท
พ.ศ.
ชื่อโครงการ
ตําแหน่ง
ผลงาน รายละเอียดของโครงการ (โดยสังเขป) และหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

รายละเอียดประวัติการทํางาน
พ.ศ.
–
บริษัท
ชื่อโครงการ
ตําแหน่ง
ผลงาน รายละเอียดของโครงการ (โดยสังเขป) และหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

รายละเอียดประวัติการทํางาน
พ.ศ.
–
บริษัท
ชื่อโครงการ
ตําแหน่ง
ผลงาน รายละเอียดของโครงการ (โดยสังเขป) และหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

29/25-27 Siam Condominium 2nd Fl., Rama 9 Rd., Huaykhwang, Huaykhwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2246-2147-8 Fax: 0-2246-2600 Email: trusty@trustypm.co.th Website: www.trustypm.co.th

จํากัด

จํากัด

จํากัด

จํากัด

ได้แนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ต่อไปนี้
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1" หรือ 2" จํานวน 1 รูป
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาปริญญาบัตร/ ใบรับรอง/ ประกาศนียบัตร
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)

 สําเนา Transcript
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 ประวัติส่วนตัว (Resume) (ถ้ามี)
 อื่นๆ (ถ้ามี)

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่ได้เข้า
ทํางานแล้ว ปรากฏว่ามีข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริงหรือเป็นเท็จ
บริษัทฯ มีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร

วันที่

ความเห็นของผู้สัมภาษณ์
ผู้สัมภาษณ์
สรุปผลการสัมภาษณ์
ประจําโครงการ
อัตราค่าจ้าง ฐานเงินเดือน
บาท / เดือน รวมรายได้
บาท/เดือน
สวัสดิการ
* ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บาท ค่าตําแหน่ง
บาท
%=
บาท
* ค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย
 สัญญาจ้าง
เดือน
 บรรจุเป็นพนักงานประจําทันที (กรณีพิเศษ)
 ทดลองงาน 3 เดือน แล้วบรรจุเป็นพนักงานประจํา
 ทดลองงาน 3 เดือน หากผ่านเกณฑ์พิจารณาเกิน
% จะปรับเงินเดือนใหม่ เป็นเงิน
บาท/เดือน
พร้อมทั้งบรรจุเป็นพนักงานประจํา
 ทดลองงาน 3 เดือน และบรรจุเป็นพนักงานประจํา การปรับเงินเดือนใหม่จะพิจารณาตามผลงาน ซึ่งอาจปรับให้หรือไม่ก็ได้
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)

ลงชื่อ

กรรมการบริษทั
)

(
วันที่

/

/

.
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