
วนัท่ี : ............................................

เอกสารประกอบการสมคัร:       รปูถ่าย 1 หรอื 2 นิ้ว 1 ใบ ส าเนาทะเบยีนบา้น

ส าเนาบตัรประชาชน ใบอนุญาตขบัขี่

หลกัฐานทางทหาร ใบรายงานผลการศกึษา

หนงัสอืรบัรองการท างาน/เงนิเดอืน ส่วนสงู (ซม.) ........................

ต ำแหน่งท่ีต้องกำรสมคัร :  .......................................................................วนัท่ีพร้อมเร่ิมงำน :  .................................................น ้ำหนัก (กก.)  ......................

ชือ่-นามสกุล : ชือ่เลน่ : เพศ ชาย หญงิ

บตัรประชาชนเลขที ่:                                                                                   ออกให ้ณ อ าเภอ : วนัหมดอาย ุ:

เชือ้ชาต ิ: สญัชาต ิ: ศาสนา : วนั/เดอืน/ปี เกดิ : อาย ุ       ปี

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น : โทรศพัทบ์า้น :

ทีอ่ยูปั่จจุบนัทีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก : โทรศพัทม์อืถอื :

สถานภาพ    โสด        หยา่        หมา้ย สมรสแลว้ จ านวนบุตร ................. คน   

กรณีสมรส (ระบุชือ่ผูส้มรส) : อาชพี : โทรศพัท ์:

สถานภาพทางทหาร    พน้ภาระทางทหารแลว้ จะเกณฑท์หารในปี พ.ศ. อื่นๆ ........................

ชือ่-นามสกุลบดิา : อาย ุ       ปี อาชพี :

ชือ่-นามสกุลมารดา : อาย ุ       ปี อาชพี :

กรณีฉุกเฉินบุคคลทีต่ดิต่อได ้(ระบุชือ่) : เกีย่วขอ้งเป็น :

ทีอ่ยู ่: โทรศพัท ์:

ระดบักำร
ศึกษำ ปีท่ีเข้ำศึกษำ ปีท่ีส ำเรจ็

1. ประถมศกึษา

2. มธัยมศกึษา

3. ปวส.

4. ปรญิญาตรี

5. อื่นๆ

ความรู/้ความสามารถพเิศษ : งานอดเิรก :

ความสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์: ประวตักิารฝึกอบรม :

ช่ือสถำบนักำรศึกษำ
ช่วงเวลำท่ีศึกษำ

สำขำวิชำ วฒิุกำรศึกษำ

ใบสมคัรงำน
บริษทั จี.พี.อะไหล่ จ ำกดั

ประวติัส่วนตวั

            แยกกนัอยู่

ประวติักำรศึกษำ

เกรดเฉล่ีย

ติดรูปถ่าย
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ปีท่ีเข้ำท ำงำน ปีท่ีออกจำกงำน

1)

โทรศพัท ์:

2)

โทรศพัท ์:

3)

โทรศพัท ์:

ชือ่ญาต ิ/ เพือ่น ทีท่ างานอยูใ่นบรษิทั จ.ีพ.ี อะไหล ่จ ากดั  ซึง่ท่านรูจ้กัด ี............................................................................................

ท่านเคยรว่มท างานกบับรษิทั จ.ีพ.ี อะไหล ่จ ากดัหรอืไม่ ไม่เคย เคย (ระบุต าแหน่ง).............................................................

ทราบขา่วการรบัสมคัรจาก         เวบ็ไซต ์(ระบุ)....................................................... อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................

1. ท่ำนสำมำรถขบัรถได้หรือไม่

ไม่ได้ ได ้(โปรดระบุประเภทรถ)..............................................................................

2. ท่ำนเคยถกูบริษทัหรือนำยจำ้งเดิมท่ีผ่ำนมำเลิกจำ้งหรือไม่

ไม่เคย เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................

3. ท่ำนเคยต้องโทษคดีแพ่งหรือคดีอำญำ หรือเคยถกูจ ำคกุ หรือเคยถกูฟ้องร้องคดีควำมใดๆ มำก่อนหรือไม่

ไม่เคย เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................

4. ท่ำนเคยป่วยหรือประสบอบุติัเหตอุย่ำงรนุแรงในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำหรือไม่

ไม่เคย เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................

5. ท่ำนมีโรคประจ ำตวัหรือไม่

ไม่มี ม ี(โปรดระบุ)...............................................................................................

6. ท่ำนมีโรคหรือเคยเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรงัท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชดัหรือรนุแรงเป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ีหรือไม่

ไม่มี ม ี(โปรดระบุ) ...............................................................................................

7. ท่ำนเคยเก่ียวข้องหรือยุ่งเก่ียวหรือมีประวติัเร่ืองยำเสพติดหรือไม่

ไม่เคย เคย (โปรดระบุ) ...........................................................................................

ชือ่-สกุล (บุคคลค า้ประกนั) : ความสมัพนัธ์กบัท่าน :

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้: โทรศพัท ์:

อาชพี : ชือ่สถานทีท่ างาน : โทรศพัท ์:

ข้ำพเจำ้ขอรบัรองว่ำ

1. ขอ้มลูหรอืเอกสารใดๆ ทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นการสมคัรงาน  ซึง่ไดท้ าการมอบต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ นัน้เป็นความจรงิทุกประการ 

    หากขอ้ความใดปรากฏวา่เป็นเทจ็  ใหถ้อืวา่ ขา้พเจา้ตัง้ใจจงใจปกปิดขอ้มลู และแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ 

    พจิารณาเลกิจา้งไดท้นัท ีโดยสละสทิธิไ์ม่เรยีกรอ้งใดๆ และบรษิทัฯ ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรอืค่าเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้

2. ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ ตรวจสอบประวตัดิา้นความประพฤต ิประวตัอิาชญากรรม ประวตักิารท างาน ประวตัลิายพมิพน์ิ้วมอื 

   ประวตัทิางการแพทย ์หรอืประวตัอิื่นๆไดท้ัง้ก่อน และ/หรอื ระหวา่งการจา้งงานไดต้ลอดเวลา หากมคีุณสมบตัไิม่เหมาะสม ขา้พเจา้

   ใหบ้รษิทัฯ พจิารณาเลกิจา้งไดท้นัท ีโดยสละสทิธิไ์ม่เรยีกรอ้งใดๆ และบรษิทัฯ ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรอืค่าเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้

           ลงนามผูส้มคัร:  .................................................... (........................................................................)

อาย ุ           ปี

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ เหตผุลท่ีลำออก

กรณีบรษิทัฯ ตกลงรบัท่านเขา้ท างาน  ท่านตอ้งมกีารค า้ประกนัยนิยอมใหห้กัเงนิค่าจา้งเพือ่ค า้ประกนัการท างานและใชบุ้คคลค า้ประกนัการท างาน      

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน

ช่ือบริษทัหรือท่ีท ำงำนเดิม ต ำแหน่ง
ช่วงเวลำท่ีท ำงำน

ส่วนของกำรค ำ้ประกนักำรท ำงำน
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