
ใบรับสมัครงาน 

               วันที ่......……………………… 

ข้าพเจ้าชื่อ ……………………....…..…...….....…. นามสกุล .…….…........……………..……. ชื่อเล่น ……......……… 

อายุ ………………. ปี  ศาสนา ……....…..………  เบอร์โทรศัพท์ ……........………...................……………………. 

ขอสมัครงานในต าแหน่ง   ช่างคอมพิวเตอร์     พนักงานขาย 

  อื่นๆ ระบุ…………………………………………….………........................... 

 

ขณะนี้ท่านอยู่ในสถานใด 

  เพิ่งจบการศกึษา ระดับ ...........................    ตอ้งการหางานท า    รอเรยีนต่อ 

      ต้องการเงนิเดือน .......................... บาทต่อเดอืน  

  ก าลังศกึษาอยู่ ............................................................................................................  

      ต้องการเงนิเดือน .......................... บาทต่อเดอืน  

  วา่งงาน  ยังไม่เคยท างาน  ออกจากงาน สาเหตุที่ออก ............................ 

      ต้องการเงนิเดือน ......................... บาทต่อเดอืน  

  ก าลังท างานที่ ........................................................... อายุงาน ...................................  

 สาเหตุที่คิดอยากจะออก...................................................................................................  

      ต้องการเงนิเดือน .......................... บาทต่อเดอืน  

 ท่านรับปริญญาหรอืยัง  รับแล้ว  ยังไม่รับ รับเดือน ......................... 

 ท่านผ่านเกณฑท์หาร  ผ่านแลว้  ยังไม่ผ่าน รอหมายเรียกเดือน ....................... 

 

ความสามารถพิเศษ 

 ขับรถยนต์   ไม่ได้   ได้   มรีถส่วนตัว  

 มใีบขับขี่  ไม่มีใบขับขี่ 

 ขับรถมอเตอร์ไซค์  ไม่ได้   ได้   มรีถส่วนตัว 

 มใีบขับขี่  ไม่มีใบขับขี่ 
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ประวัติการท างาน ตั้งแต่จบการศึกษา   

1. ที่ท างานครั้งแรก ......................................................................... ปี พ.ศ. ....................  

    โทร ................................ เงินเดอืน ............................ ท าหนา้ที่ ................................  

    เหตุที่ออก ...................................................................................................................  

2. ที่ท างานที่ 2 .............................................................................. ปี พ.ศ. .....................  

    โทร ................................ เงินเดอืน ............................ ท าหนา้ที่ ................................  

    เหตุที่ออก ...................................................................................................................  

3. ที่ท างานล่าสุด .......................................................................... ปี พ.ศ. .....................  

    โทร ................................ เงินเดอืน ............................ ท าหนา้ที่ ................................  

    เหตุที่ออก ...................................................................................................................  

ประวัติการศึกษา 

จบศึกษาระดับ มัธยมศกึษาปีที่3 สถาบัน ……………..……..….. สาขา ………..……... พ.ศ. ...….... 

จบศึกษาระดับ ปวช. (ม.6) สถาบัน ……………………….... สาขา …………..…... พ.ศ. ….......  

จบศึกษาระดับ ปวส.  สถาบัน ……………..…….….... สาขา ……….…..….. พ.ศ. …...... 

จบศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบัน ………………..….….... สาขา …………...….. พ.ศ. …...... 

ประวัติส่วนตัว 

 เกิดวันที่ ……....… เดือน ………........………………...............พ.ศ. ….....………….. อายุ…...……….. ปี 

เกิดที่จังหวัด ……………..…………… บัตรประชาชนเลขที่ …...............................…………………….. 

ที่อยูต่ามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ ………….....… ซอย ………….............……......………

ถนน ……………………… ต าบล …………………….. อ าเภอ ………….………….. จังหวัด …………………….. 

ขณะนี้ท่านพักอยู่กับใคร  เช่าบ้าน    พักกับเพื่อน   

 อาศัยอยู่กับพ่อแม่   มคีรอบครัวอยู่กับครอบครัว 

- ที่อยู่ปัจจุบันในภูเก็ต บ้านเลขที่ ....................... ซอย ..................................................  

ถนน .............................. ต าบล .................................... อ าเภอ ................................  

จังหวัด ................................................ โทรศัพท์ ......................................................  

- บิดาชื่อ ............................................................................... โทร ..............................  

ที่ท างานบิดา ..................................................................... จังหวัด ...........................  

- มารดาชื่อ ........................................................................... โทร ...............................  

ที่ท างานมารดา ................................................................. จังหวัด ...........................  

- คู่สมรสช่ือ .......................................................................... โทร ...............................  

ที่ท างานคู่สมรส ................................................................ จังหวัด ...........................  
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 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เป็นภาระที่ตอ้งจ่าย ...................................................... บาทต่อเดอืน  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เป็นภาระที่ตอ้งใชจ้า่ย ..................................................... บาทต่อเดอืน  

ประวัติทางการแพทย์ 

 1. น้ าหนัก ................................... กิโลกรัม  สว่นสูง ....................................... เซนติเมตร  

 - มีโรคประจ าตัว .............................................................................................................  

 - มีโรคปวดหลังหรือไม ่....................................................................................................  

 - ยกของหนักได้กี่กิโลกรัม ...............................................................................................  

ข้อทดสอบทั่วไป 

 1. คุณรู้จักบริษัทที่มาสมัคร ช่ือ ........................................................................................  

 2. ท าธุรกิจทางดา้น .........................................................................................................  

 3. คุณมีคนรูจ้ักในบริษัทชื่ออะไร ......................................................................................  

 4. คุณต้องการท าหนา้ที่ ...................................................................................................  

     และจะพัฒนาหน้าที่ที่ท าอย่างไร ..................................................................................  

 5. ความคาดหวังชีวติ ......................................................................................................  

     ...................................................................................................................................  

หลักฐานการรับสมัคร 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 2. รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป  

 3. วุฒิการศึกษา  

 4. ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี)  

 5. หนังสือเดินทาง ( Passport ) (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

 6. ใบอนุญาตท างาน ( Work Permit) (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

 7. บัตรประกันสังคม (ถ้ามี)  

 8. สลิปเงนิเดือนลา่สุด  

 

หมายเหตุ : ใบสมัครงานฉบับนีเ้ป็นเอกสารของบริษัท เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จ ากัด 

และในการกรอกข้อความใดๆที่เป็นเท็จ ทางบริษัท ฯ จะไม่พิจารณารับหรือหากรับเข้าท างานแลว้ 

ตรวจพบบริษัท ฯ จะไล่ออกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

 

ลงช่ือ ................................................................... ผูส้มัคร  

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