
 
 

           บริษัท เบสอสีเทิร์นกรุ๊ป จ ำกดั 
BEST EASTERN GROUP COMPANY LIMITED  

 

ใบสมคัรงาน 

กรอกขอ้มลูดว้ยตวัท่านเอง 
 

ชื่อ-สกุล : .................................................................................................................................... ชื่อเลน่ : .......................... 
ต ำแหน่งที่ตอ้งกำร 1. ........................................................... เงนิเดอืนทีต่อ้งกำร ............................ บำท / เดือน  วนั 
  2. ........................................................... เงนิเดอืนทีต่อ้งกำร ............................ บำท / เดือน  วนั 
 
ประวติัสว่นตวั 
เกิดวนัที ่.......................................... อำยุ ............................ ปี ส่วนสูง .......................... ซม. น ำ้หนกั ........................ กก. 

เชื้อชำต ิ...................................... เชื้อชำต ิ....................................... ศำสนำ ......................................... บตัรประชำชนเลขที ่

---- วนัออกบตัร ................................. บตัรหมดอำยุ .................................. 
เบอรโ์ทรตดิต่อ มอืถอื ................................................................................................ บำ้น ................................................. 
อเีมล ์................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น เลขที ่..................... หมู่ที ่.......... แขวง/ต ำบล ............................ เขต/อ ำเภอ ............................ 

จงัหวดั ............................ รหสัไปรษณีย ์............................  
บำ้นทีพ่กัอำศยัเป็น  อำศยักบัครอบครวั  บำ้นตวัเอง  บำ้นเช่ำ  หอพกั  อื่นๆ ระบ ุ..................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั   เลขที ่..................... หมู่ที ่.......... แขวง/ต ำบล ............................ เขต/อ ำเภอ ............................ 

จงัหวดั ............................ รหสัไปรษณีย ์............................ 
บำ้นทีพ่กัอำศยัเป็น  อำศยักบัครอบครวั  บำ้นตวัเอง  บำ้นเช่ำ  หอพกั  อื่นๆ ระบ ุ..................................... 
ภำวะทำงทหำร   ไดร้บักำรยกเวน้  ปลดเป็นทหำรกองหนุน  ยงัไม่ไดร้บักำรเกณฑ ์จะเกณฑใ์นปี ........................ 
 
ประวติัครอบครวั 
บดิำ ชื่อ-สกุล ..................................................................................... อำยุ........................ ปี อำชพี .................................... 
มำรดำ ชื่อ-สกุล ................................................................................. อำยุ........................ ปี อำชพี .................................... 
มพีีน่อ้งจ ำนวน ..................... คน ชำยจ ำนวน ..................... คน หญงิจ ำนวน ..................... คน เป็นบุตรคนที ่.................... 

สถำนภำพ   โสด   แต่งงำน   หมำ้ย   แยกกนั/หย่ำ 
กรณีแต่งงำน  จดทะเบยีน  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน 
ชื่อ-สกุล สำม/ีภรรยำ ........................................................................................................................................................... 



ชื่อสถำนทีท่  ำงำน .....................................................................................................ต ำแหน่ง.............................................. 
มบีตุรจ ำนวน .............. คน จ ำนวนบตุรที่ก ำลงัศึกษำ .......................... คน จ ำนวนบุตรทีย่งัไม่เขำ้ศึกษำ .......................... คน 

 
 
ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา ตัง้แต่ ถงึ 
มธัยมศึกษำตอนตน้     
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.     
อนุปริญญำ/ปวส.     
ปริญญำตร ี     
สงูกวา่ปริญญาตรี     
อื่น ๆ ..................................     

 
ประสบการณ์การท างาน 

สถานท่ีท างาน 
ระยะเวลา 

ต าแหน่ง ลกัษณะงาน ค่าจา้ง สาเหตท่ีุออก 
เริ่ม ถงึ 

       
       
       
       
       

 
ภาษา 

ภาษา 
พูด เขียน อา่น 

ดีมาก มาก พอใช ้ ไม่ได ้ ดีมาก มาก พอใช ้ ไม่ได ้ ดีมาก มาก พอใช ้ ไม่ได ้
ไทย             
องักฤษ             
อื่น.........             

 
ความสามารถพเิศษ 
พมิพด์ดี   ไม่ได ้  ได ้ พมิพไ์ทย ...............ค ำ/นำท ี พมิพอ์งักฤษ ...............ค ำ/นำท ี
คอมพวิเตอร ์  ไม่ได ้  ได ้ ใชโ้ปรแกรมอะไรบำ้ง .................................................................................... 
ขบัรถจกัยำนยนต ์ ไม่ได ้  ได ้ ใบขบัขีเ่ลขที ่................................................................................................. 
ขบัรถยนต ์  ไม่ได ้  ได ้ ใบขบัขีเ่ลขที ่................................................................................................. 
ควำมสำมำรถใชเ้ครื่องส ำนกังำน ระบ ุ................................................................................................................................... 
งำนอดเิรก ระบ ุ................................................................................................................................................................... 



ควำมรูพ้เิศษ ระบ ุ................................................................................................................................................................ 
อื่น ๆ ระบ ุ........................................................................................................................................................................... 
 
สำมำรถไปปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั   ไม่ได ้   ได ้   อื่น ๆ ........................................................... 
กรณีฉุกเฉินบคุคลทีส่ำมำรถตดิต่อได ้ชื่อ-สกุล ...........................................................................เกี่ยวขอ้งเป็น ...................... 
ทีอ่ยู่ .....................................................................................................................เบอรโ์ทรตดิต่อ ....................................... 
ท่ำนทรำบข่ำวกำรสมคัรงำนจำก ............................................................................................................................................ 
ท่ำนเคยสมคัรงำนกบับริษทันี้มำก่อนหรือไม่   ไม่เคย  เคย ถำ้เคยเมือ่ไหร่ ....................................... 

ท่ำนเคยถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคดีหรือพพิำกษำหรือไม่  ไม่เคย  เคย ถำ้เคยอธิบำย ........................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนเคยป่วยหรือเป็นโรคตดิต่อรำ้ยแรงมำก่อนหรือไม่  ไม่เคย  เคย ถำ้เคยระบุชื่อโรคพรอ้มอธิบำย .............. 
............................................................................................................................................................................................. 
เขยีนชื่อ ทีอ่ยู่ โทรศพัท ์และอำชพีของผูท้ีอ่ำ้งถงึ 2 คน (ซึง่ไม่ใช่ญำต ิหรือนำงจำ้งเดมิ) ที่รูจ้กัคุน้เคยตวัท่ำนดี 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้ควำมดงักลำ่วท ัง้หมดในใบสมคัรนี้เป็นควำมจริงทกุประกำร หลงัจำกบริษทัจำ้งเขำ้มำท ำงำน

แลว้ปรำกฏว่ำ ขอ้ควำมในใบสมคัรงำนเอกสำรทีน่ ำมำแสดง หรือรำยละเอยีดทีใ่หไ้วไ้ม่เป็นควำมจริง บริษทัฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะเลกิจำ้ง

ขำ้พเจำ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ำยเงนิชดเชยหรือค่ำเสยีหำยใดๆ ทัง้สิ้น 
       

…………………………… 
(                                      ) 
 วนัที ่........../............./............ 

     ลำยมอืชื่อผูส้มคัร 
 

การพจิารณาว่าจา้งงานส าหรบัเจา้หนา้ที่ 
พจิารณาว่าจา้ง 
ต ำแหน่ง .................................................................................................. แผนก .................................................................  
เงนิเดอืน .................................................... บำท/เดอืน  วนัทีเ่ร่ิมท ำงำน ..................................................................  
รำยละเอยีดเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
................................................                  ................................................ 
(                                 )                         (                                 ) 
วนัที.่.......................................                วนัที.่....................................... 
          ผูส้มัภำษณ์              ผูอ้นุมตั ิ


