
วนัทีส่มัคร...................................................................................

ต ำแหน่งทีต้่องกำรสมัคร.........................................................................อตัรำค่ำจ้ำงทีต้่องกำร...................................................
ประจ ำไซส์งำน

ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย).........................................................................................................................................................

เพศ ...................................  เช้ือชาติ....................................................... สัญชาติ..................................

วนัหมดอาย.ุ....................................................

ช่ือ-สกุล (คู่สมรส).........................................................................................................................................................อาชีพ...................................... ท่ีอยู.่...............................................................
จ านวนบุตร........................คน   เพศชาย.......... คน อาย.ุ...........ปี   เพศหญิง.............คน  อาย.ุ..........ปี
ช่ือ-สกุล (บิดา).........................................................................................................................................................อาชีพ...................................... ท่ีอยู.่...............................................................
ช่ือ-สกุล (มารดา).........................................................................................................................................................อาชีพ...................................... ท่ีอยู.่...............................................................
มีพ่ีนอ้ง............................คน ท่านเป็นคนล าดบัท่ี.........................................

วฒิุการศึกษา สาขา/วิชา ป่ีท่ีจบ เกรดเฉล่ีย

จาก ว/ด/ป ถึง ว/ด/ป ต าแหน่ง เงินเดือน

FM-HR-002

ศาสนา..................................

วนัท่ีออก................................

ปริญญาตรี

ระดบัการศึกษา สถานศึกษา

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ........................................................... เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ...............................................................................................
ออกโดย........................................................................

มธัยมศึกษาตอนตน้

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

อ่ืนๆ

 ประวตัิกำรท ำงำน (เรียงจากอดีต ถึงปัจจุบนั)

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

ประจ ำส่วนส ำนักงำน

ทีอ่ยู่ภูมิล ำเนำเดมิ เลขท่ี................................... หมู่ท่ี ................. ซอย .............................  ถนน ..............................................................................

ประถม

บริษทั ซี.ซี.บี. อีเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั..................................... โทรศพัท.์....................................................

มธัยมศึกษาตอนปลาย

ใบสมัครงำน

สถำนภำพครอบครัว          (   )  โสด                (  )  สมรส         (  )  สมรส (ไม่จดทะเบียน)            (  ) หยา่

ประวตัิกำรศึกษำ

ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)  ..................................................................................................................................................

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีส่ำมำรถติดต่อได้ เลขท่ี............................... หมู่ท่ี ..................... ซอย .............................  ถนน .....................................................

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั..................................... โทรศพัท.์...................................................

ช่ือบริษทั/สถานท่ีท างาน เหตุผลท่ีออก

รูปถา่ย 1 ใบ

สว่นสงูอายุ น ้าหนัก



ปี พ.ศ. ระยะเวลา

             ให้ระบุ      ( ดีมาก )  ,   ( ดี )  ,   ( ค่อนขา้งดี )   ,   ( ปานกลาง )  ,  ( พอใช ้) หมายเหตุ

ไทย

องักฤษ

อ่ืนๆ (ระบุ)
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุ โปรแกรม) .............................................................................................................................................

เคร่ืองใช้ส านักงาน   (  ) แฟ็กซ์       (  ) เคร่ืองถ่ายเอกสาร       (  ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................

พิมพ์ดีด     (  ) ไทย .................ค า/นาที         (  ) องักฤษ .................ค า/นาที

ท่านสามารถขับขีร่ถจักรยานยนต์   (  )  ไม่ได ้     (  )  ได ้     ใบอนุญาตเลขท่ี....................................................

ท่านสามารถขับขีร่ถยนต์  (  )  ไม่ได ้     (  )  ได ้     ใบอนุญาตเลขท่ี....................................................

ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่    (  )  ไม่มี (  )  มี  โปรดระบุช่ือโรค.........................................................
ความสามารถพิเศษ ..................................................................................................................................................................................................

งานอดิเรก ..................................................................................................................................................................................................................

ลักษณะอุปนิสัย .........................................................................................................................................................................................................

บุคคลทีท่่านรู้จักใน บริษัท ซี.ซี.บี. ช่ือ - สกุล...........................................................................................................................................................

กรณฉุีกเฉินสามารถติดต่อได้ที ่(ช่ือ-สกุล)................................................................................................................................................................

ความสัมพนัธ.์..............................ท่ีอยู.่................................................................................................. เบอร์โทรศพัท.์......................................
ทราบข่าวการรับสมัครงาน จาก................................................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งเป็นความจริงทุกประการ หากทางบริษทัตรวจสอบพบภายหลงัว่าไม่เป็นความจริง

บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน

ค่าจา้ง .................................. วนั/เดือน อนุมติั ไม่อนุมติั

ค่าครองชีพ .................................. ต่อเดือน หัวหน้าแผนกตน้สังกดั

ค่าต  าแหน่ง .................................. ต่อเดือน ผูจ้ดัการแผนกตน้สังกดั

ค่าเดินทาง .................................. ต่อเดือน

ค่าวิชาชีพ .................................. ต่อเดือน

ค่าสึกหรอ .................................. ต่อเดือน   เร่ิมงานวนัท่ี........./............../...........

ค่าวิชาชีพ .................................. ต่อเดือน   ส่งเขา้หน่วยงาน ...............................................................................................

ค่าเช่าบา้น .................................. ต่อเดือน อนุมติั ไม่อนุมติั ผูจ้ดัการทัว่ไป

ค่าเบ้ียเล้ียง .................................. ต่อวนั กรรมการผูจ้ดัการ

เบ้ียขยนั .................................. วีค/ เดือน
อ่ืนๆ ..................................

RVE: 5/9/57

ความสามารถทางด้านภาษา

พูด
ภาษา

อ่าน เขียน

สวสัดิการ

ประวตัิการอบรม

ช่ือหลกัสูตร ( เร่ือง ) สถานท่ีอบรม

ผลการพิจารณา

FM : HR-002 : D HR From 

ลงช่ือ............................................................

ลงช่ือ..............................................................

วนัท่ี............./......................./....................

วนัท่ี............./......................./....................

ลงช่ือ...............................................................ผู้สมัคร

(..........................................................)




