
บริษัท พี พี เซรามิค (รามอินทรา) จํากัด

ใบสมัครงาน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง

ตําแหนงงานหรือลักษณะงานที่สนใจสมัคร   .................................................................................

เงินเดือนที่ตองการ ..............................................บาท

2. ประวัติสวนตัว

ชื่อ.............................นามสกุล.........................................................   เพศ       ชาย        หญิง

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)............................................................................ ชื่อเลน...................

วันเดือนปเกิด...............................   อายุ...............ป   เปนคนจังหวัด.........................................

เลขที่บัตรประชาชน................................................   เชื้อชาติ.....................  สญัชาติ................

้ศาสนา......................................   สวนสูง........................ซ.ม.   นํ้าหนัก ...........................ก.ก.

ที่อยูปจจุบัน .......................................................................................................................

โทรศัพทบาน.........................  โทรศัพทมือถือ............................ โทรศัพทที่ทํางาน....................

ลักษณะการอยูอาศัย
     อยูกับบิดา-มารดา        บานตัวเอง        บานญาติ         บานเชา        อ่ืนๆ ระบุ............................

โ   สถานภาพ                       โสด                แตงงาน           หยา            หมาย

3. ประวัติครอบครัว

คูสมรสชื่อ ................. นามสกุล............................................. อายุ............ป จํานวนบุตร.........คน

สถานที่ทํางาน ...................................................................... ตําแหนง....................................

นามสกุลเดิม (ของภรรยา/ผูสมัคร).............................................................................................

บิดาชื่อ ...............................................................................       มีชีวิต          เสียชีวิต

สถานที่ทํางาน ...................................................................... ตําแหนง....................................

มารดาชื่อ ............................................................................       มีชิวิต          เสียชีวิต

่สถานที่ทํางาน ...................................................................... ตําแหนง....................................

อายุชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน/ตําแหนง
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4. ประวัติการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา   
่ ่    (ระบุป พ.ศ.)            สาขาวิชา

   จาก         ถึง

มัธยมศึกษา ตอนตน

มัธยมศึกษา ตอนปลาย

ปวช.

     ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา  เกรดเฉลี่ย

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อ่ืนๆ ...........................

5. ประวัติการทํางาน

ปจจุบันทํางานที่ .....................................................................................................................
กิจการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ ....................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูที่ ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................... โทรศัพท ...................................................... 
เขาทํางานเมื่อ ..................... ในตําแหนง ............................ ตําแหนงงานปจจุบัน ..........................
ลักษณะงานที่ทําโดยยอ ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เงินเดือนเมื่อเขาทํางาน เงินเดือนปจจบันเงนเดอนเมอเขาทางาน .......................................  เงนเดอนปจจุบน ............................................

ประวัติการทํางานที่ผานมา
ระยะเวลาการทํางาน
(ระบุเดือน/ป พ.ศ.)
 จาก            ถึง

     สถานที่ทํางาน ตําแหนง เงินเดือน  เหตุที่ออก
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6. ประสบการณฝกงาน การทํางานระหวางเรียนหนังสือ หรือกิจกรรมระหวางการศึกษา

ระยะเวลาการทํางาน
ื ป ี่ ํ ํ  ิ ื(ระบุเดือน/ป พ.ศ.)

 จาก            ถึง
    สถานที่ทํางาน ตําแหนง  เงินเดือน

7. ภาษาตางประเทศ พิพมดีด และความสามารถพิเศษ

ภาษาตางประเทศ
        ระบุวา

                               ดีมาก / ดี / พอใช / เล็กนอย
      ภาษา       พิมพดีด นาทีละ     ชวเลข นาทีละ

พิมพดีด ชวเลข

ภาษา                               ดมาก / ด / พอใช / เลกนอย

ภาษาอังกฤษ    ไทย
ภาษาจีน    อังกฤษ
ภาษา....................  ...............
ภาษา....................  ...............

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถ ...............................................................................

ภาษา
 ฟง      พูด      อาน    เขียน

โปรแกรมคอมพวเตอรทมความรูความสามารถ ...............................................................................
...........................................................................................................................................

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................

ความสามารถ   : ขับข่ีรถยนต    ได           ไมได    หมายเลขใบขับข่ี ................................

                     : ขับข่ีรถจักรยานยนต    ได           ไมได    หมายเลขใบขับข่ี ................................

รถยนตสวนตัว        มี               ไมมี       รถจักรยานยนต           มี                ไมมี

8. บุคคลอางอิง กรุณาใหชื่อบุคคลที่มิใชญาติพ่ีนองหรือเพ่ือน ที่สามารถรับรองความสามารถของทานไดมา 3 ทา

             ชื่อ - สกุล              ความสัมพันธ ตําแหนง / ที่ทํางาน / โทรศัพทที่ติดตอได

 

9. รายละเอียดอ่ืนๆ

1. ทานไดผานการเกณฑทหารมาแลวหรือไม      ผาน       ไมผาน       ไดรับการยกเวน เพราะ .................

2. ทานเคยเจ็บปวยรายแรงในรอบ 3 ป ที่ผานมากี่ครั้ง.............. ปวยดวยโรค .......................................

3. ทานมีโรคประจําตัวเรื้อรังอะไรบาง ? ……………………..……………………………….. เปนมานาน.............ป
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4. ทานเคยถูกกลาวหาหรือตองโทษคดีอาญาหรือไม ?        ไมเคย         เคย โปรดระบุ.........................

5. งานอดิเรก ........................................................................................................................5. งานอดเรก ........................................................................................................................

6. ทานมญีาติหรือบุคคลรูจักภายในบริษัทนี้หรือไม ?           ไมมี            มี ชื่อ...................................
แผนก..................................................................................................................................

7. ทานรับทราบขอมูลการรับสมัครงานจากที่ใด ?
มีผูแนะนํา ชื่อ .....................................................................................................
ประกาศที่ ..........................................................................................................
หนังสือพิมพ โปรดระบุ ..........................................................................................ุ
อินเตอรเน็ต / เว็บไซต โปรดระบุ .............................................................................
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................

8. การไปปฏิบัติงาน ณ ตางจังหวัด
    เปนประจํา ยินดี ขัดของ

    เปนครั้งคราว ยินดี ขัดของ

9. ทานสามารถทํางานเปนกะไดหรือไม ? ยินดี ขัดของ9. ทานสามารถทางานเปนกะไดหรอไม ?  ยนด ขดของ

ยินดี ขัดของ

   สถานที่ติดตอ ..................................................................  หมายเลขโทรศัพท.........................

ขาพ จารับรองวา ขอความขางตนนี้ ปนจริงทกประการ

   10. ทานสามารถยายที่พักอาศัยไดหรือไม ?

   11. หากบริษัทคัดเลือกทานเขาทํางาน ทานพรอมจะเริ่มทํางานกับบริษัทไดเม่ือใด ? ………………………………

   12. กรณีฉุกเฉินบริษัทสามารถติดตอกับ ................................................. เก่ียวของเปน .....................

ขาพเจารับรองวา ขอความขางตนนีเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................
วันที่   ............................................................วนท   ............................................................

กรุณาแนะนําตนเอง เพ่ือใหบริษัทรูจักทานดีข้ึน (เชน ลักษณะงานที่ชอบหรือความสําเร็จที่ผานมาในอดีต เปนตน)
หมายเหตุ ในกรณีที่ทานสมัครงานที่บริษัทโดยตรง กรุณาเขียนบรรยายดวยลายมือทานในชองดานลางนี้
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