สานักกฎหมายธรรมนิติ
รูป

ใบสมัครงาน
ตำแหน่ง ………………………………………………………..…
โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผูส้ มัครเอง

1. ประวัติส่วนตัว
 นำย นำง  นำงสำว ชื่อ ………...………………………………. สกุล ……………………………………………...
อำยุ ………. ปี เกิดเมื่อ วันที่ .…… เดือน ………………………พ.ศ. ……………น้ำหนัก……..ก.ก. ส่วนสูง………ซ.ม.
เชือ้ ชำติ …….…………. สัญชำติ …….………… ศำสนำ  พุทธ  คริสต์  อิสลำม  อื่นๆ……………………...
บัตรประชำชนเลขที่ บัตรหมดอำยุ วันที่ ....…… เดือน ………………………พ.ศ. …………. ออกให้ ณ อำเภอ/เขต …………………………...
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั เลขที่ …………......... ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………ตำบล/แขวง……………….......
อำเภอ/เขต.……………………... จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……....……. โทร .………………….......
มือถือ ……………………… ยีห่ อ้ ………………. รุ่น …………... เครือข่ำย...…………… E-mail ………............................
Facebook ......................................................... Line.................................................... Instagram...................................
Twitter .............................................................. Wechat...................................................................................................
อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
เป็ นบ้ำนของ
 ตนเอง
 บิดำ/มำรดำ  อำศัยผูอ้ ่นื อยู่คอื …………………………………….................
 บ้ำนเช่ำ/หอพัก  อื่นๆ ………………………………………………………………………………...
ภูมลิ ำเนำเดิม (ถ้ำเป็ นทีอ่ ยู่เดียวกับทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ไม่ตอ้ งกรอก)
เลขที่ ………………...... ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………ตำบล/แขวง…………………....
อำเภอ/เขต ………………………………. จังหวัด ………………………………………………………………………….......
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………..ควำมสัมพันธ์ …………………………..
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………………โทร …………………………………....

2. ประวัติครอบครัว
ชื่อ-สกุลบิดำ ……………………………………อำยุ …….. ปี อำชีพ …………………… ตำแหน่ง …………………………
ทีอ่ ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ………………………………
ชื่อ-สกุลมำรดำ …………………………………อำยุ ……... ปี อำชีพ …………………….ตำแหน่ง …………………………
ทีอ่ ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ……………………………..
มีพน่ี ้องรวม …………… คน พีช่ ำย …….…… คน พีส่ ำว ………… คน น้องชำย ………… คน น้องสำว …………... คน
สถำนภำพสมรส  โสด
 สมรสแล้ว
 หม้ำย/หย่ำร้ำง
ชื่อ-สกุลคู่สมรส ……………………………………………………… อำชีพคู่สมรส ……………………………………….......
ตำแหน่ง …………………………. ทีอ่ ยู่/ทีท่ ำงำนคู่สมรส ……………………………………………………………………… .
โทร ………………………………. จำนวนบุตร ………………….. คน
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3.ประวัติการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
อื่นๆ

สถำนศึกษำ

ปี ทส่ี ำเร็จ

วุฒ ิ

สำขำ

เกรดเฉลีย่

กิจกรรมหรือกำรอบรมทีเ่ คยร่วมในสถำนศึกษำหรือภำยนอก 1. ………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………..
เป็ นสมำชิกสโมสรหรือกิจกรรมใดบ้ำง  ไม่เป็ น  เป็ น (ถ้ำมีตำแหน่งโปรดระบุ)
1. ..……………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………......
งำนอดิเรก ………………………………………………………………………………………………………………………......
4. ประวัติการทางาน
บริษทั /หน่วยงำน
(เริม่ ตัง้ แต่แรกจนถึงปัจจุบนั )

ตำแหน่งสุดท้ำย

รำยได้

ตัง้ แต่

ถึง

เดือน/พ.ศ.

เดือน/พ.ศ.

รวมเวลำ

เหตุทอ่ี อก

ผูบ้ งั คับบัญชำทีท่ ำงำนสุดท้ำย ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………..
ชื่อและทีอ่ ยู่สำนักงำน ……………………………………………………………………………………………………………....
พนักงำนในเครือบริษทั ทีท่ ่ำนรูจ้ กั
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สังกัด ……………………… ควำมสัมพันธ์ ……….…………
2. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สังกัด ………………………. ควำมสัมพันธ์ …………………
5. ความสามารถ
ภำษำอังกฤษ เขียน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ อ่ำน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ พูด คล่อง พอใช้ ไม่ได้
ภำษำ………. เขียน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ อ่ำน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ พูด คล่อง พอใช้ ไม่ได้
สำมำรถพิมพ์ดดี ไทยนำทีละ …………… คำ ภำษำอังกฤษ ……………. คำ
สำมำรถใช้อุปกรณ์เหล่ำนี้ได้หรือไม่ ถ่ำยเอกสำร คอมพิวเตอร์ โปรแกรม……………………………………............
มีใบขับขีร่ ถยนต์
มีใบขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ มีใบอนุญำตว่ำควำม เลขที่ ………………..................
ควำมสำมำรถหรือควำมชำนำญพิเศษอื่นๆ ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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6. ตาแหน่ งที่สมัคร
ต้องกำรสมัครงำนในตำแหน่ง ……………………………………………………. เงินเดือนทีต่ อ้ งกำร ………………… บำท
วันทีพ่ ร้อมเข้ำปฏิบตั งิ ำน ……………………………. เหตุทส่ี มัครกับทำงบริษทั ……………………………………......……
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก
มีผแู้ นะนำ หนังสือพิมพ์…………………… เว็บไซต์ ……………….……. อื่นๆ …………………………....
ผูแ้ นะนำ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………….ควำมสัมพันธ์ ……………………………………
สถำนทีท่ ำงำน ………………………………………….. ตำแหน่ง ………………………. โทร ……………………………...

7. สถานภาพ
สภำพกำรรับรำชกำรทหำร  จับได้ใบดำ  เกณฑ์แล้ว  ยังไม่เกณฑ์  ได้รบั ยกเว้น
มีโรคประจำตัว …………….…………………. เคยรักษำตัวในโรงพยำบำล เป็ นเวลำ ……………………………...…
กำรรับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19
 ยังไม่ได้รบั วัคซีน
 ได้รบั วัคซีนแล้ว รำยละเอียดดังนี้ 1. เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
2. เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
3. เข็มที่ 3 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
บุคคลทีจ่ ะให้กำรรับรองและสอบถำมเกีย่ วกับผูส้ มัคร
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ ำงำน ………………………………………………………......
ตำแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ควำมสัมพันธ์ ………………………………….....
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ ำงำน ……………………………………………………….......
ตำแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ควำมสัมพันธ์ ……………………………………..

8. ทัศนคติ
อุดมคติในกำรทำงำน …………………………………………………………………………………………………………........
ทัศนคติทท่ี ่ำนมีต่อบริษทั ฯ …………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ทัศนคติทวไป
ั ่ …………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฎภำยหลังว่ำข้อควำมตอนหนึ่งตอนใดหรือ
ทัง้ หมดไม่เป็ นควำมจริงตำมนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษทั ฯ บอกเลิกจ้ำงงำนได้ทนั ที และข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
ของบริษทั ฯ ทุกประกำร
ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูส้ มัคร
(……………………………………………………..)
วันที่ ………………………………………………..
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สำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ ับสมัคร
ตำแหน่งที่รบั สมัคร…………………………………………………………………………………………………………………..
คุณสมบัติ
1……………………………………………………… 2…………………………………………………..
3……………………………………………………… 4…………………………………………………..
ผูร้ บั สมัคร…………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………
กำรสัมภำษณ์
ควำมเห็นของผูส้ มั ภำษณ์
1……………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………
ผลกำรสัมภำษณ์  ผ่ำน
อื่นๆ ………………………………………………………………
 ทำชัวครำว
่
.......................................................................................
 สำรอง
.......................................................................................
 ไม่ผ่ำน
.......................................................................................

ผูอ้ นุมตั ิ…………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………

ผูส้ มั ภำษณ์………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………

กำรทดสอบ
ข้อเขียน วิชำ……………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
ภำษำ วิชำ………………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
พิมพ์ดีด วิชำ……………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
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