***ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่***
สอบ

คะแนน

แจ้งผล

วันที่สอบ

Ap Test
Eng/TOEIC

สัมภาษณ์ #1 ตาแหน่ง
หน่วย
สัมภาษณ์ #2 ตาแหน่ง
หน่วย
สัมภาษณ์ #3 ตาแหน่ง
หน่วย

รู ปถ่าย 1 นิ้ว
……/...…./…...

....../……./…….

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์ มินัล จากัด

....../……./…….

ใบสมัครงาน
หมายเลข.................

1. ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว) ..........................................................................................................................................................
2. ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ. (Mr. / Mrs./ Ms.) .............................................................................................................................................................
3. วัน เดือน ปี เกิด .............................................. อายุ................ ปี เชื้อชาติ......................... สัญชาติ ......................... ศาสนา....................................
ส่ วนสู ง......................... เซนติเมตร น้ าหนัก .............................. กิโลกรัม กลุ่มเลือด .......................
4. บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่.....................................................วันออกบัตร....................................... บัตรหมดอายุ.............................................
ออกให้โดย อาเภอ / เขต / หน่วยงาน.....................................................................................................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั .......................................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ................................................. e-mail address …………………………………………….
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ......................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ .................. ท้องที่สถานีตารวจ.................................
6. สถานภาพการรับราชการทหาร ................................................................................................................................................................................
7. ชื่อ – สกุล บิดา.................................................................................อายุ ............... ปี อาชีพ ......................................................
ถึงแก่กรรม
ชื่อ – สกุล (เดิม) มารดา....................................................................อายุ ............... ปี อาชีพ ......................................................
ถึงแก่กรรม
8. สถานภาพสมรส สมรสแล้ว คู่สมรส ชื่อ – สกุล (เดิม) ............................................................อายุ .............ปี อาชีพ ...................................
โสด
หย่าร้าง เมื่อปี พ.ศ..................... มีบุตร.................คน
9. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย
อาชีวะศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ
10. ประสบการณ์ การทางาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
(จาก ว.ด.ป. – ถึง ว.ด.ป.)
1.

ชื่ อสถานศึกษา

สถานที่ทางาน

วุฒิที่ได้รับ

ประเภทธุรกิจ

จังหวัด/
ประเทศ

สาขาวิชาเอก

ตาแหน่ ง

ประเทศ

เงินเดือน

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2.
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
3.
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
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ปี ที่จบ

เกรดเฉลีย่

สาเหตุที่ลาออก

11. ตาแหน่งและลักษณะงานที่สนใจ ………………………………………………………………………….………………………………………….
12. เป้าหมายในการทางาน ……………………………………………………………………………………………………………………………….
13. อัตราเงินเดือนที่ตอ้ งการ ……………………………… บาท
14. คุณสมบัติเด่น …………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. ความรู ้ภาษาต่างประเทศ (ใส่ เฉพาะตัวเลขดังนี้ ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 เล็กน้ อย = 1)
1. ภาษาอังกฤษ
....... การพูด
........ การอ่าน
........ การฟัง
......... การเขียน
2. ภาษา...............................
....... การพูด
........ การอ่าน
........ การฟัง
..........การเขียน
16. ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรมสาเร็จรู ป ภาษา ระบบ)
• ...................................................................
ดีมาก
ดี
พอใช้
• ...................................................................
ดีมาก
ดี
พอใช้
• ...................................................................
ดีมาก
ดี
พอใช้
17. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................
18. ความสนใจ/งานอดิเรก ................................................................................................................................................................................................
19. สมาชิกสมาคม/ชมรม .................................................................................................................................................................................................
20. การปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ได้
ไม่ได้ เหตุผล .............................................................................................................................
21. ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
อื่น ๆ …………………………………………………………...
22. ประวัติการฝึ กอบรม / ดูงาน / ฝึ กงาน
ปี พ.ศ.

ชื่อหลักสู ตร

ชื่อสถาบันที่จดั

ประเทศ

ระยะเวลาที่อบรม

23. ระบุชื่อผูท้ ี่รู้จกั ท่านซึ่งสามารถรับรองหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวท่านได้ (ไม่ใช่ญาติพี่นอ้ งใกล้ชิด) จานวน 2 ท่าน
1
2

ชื่อ

สถานที่ติดต่อ

สกุล

โทรศัพท์

ชื่อ

สถานที่ติดต่อ

สกุล

โทรศัพท์

24. กรณี เร่ งด่วน สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่

อาชีพ/ตาแหน่ง
อาชีพ/ตาแหน่ง

บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ .................................... ที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ ...........................
ชื่อบุคคล ........................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................................

25. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
• ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หากสื บทราบภายหลังว่าข้อความที่แจ้งไว้ขา้ งต้นข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็ นความจริ ง
ข้าพเจ้ายินยอมให้เลิกจ้างได้โดยทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้ น
• ข้าพเจ้าไม่เคยต้องโทษและถูกพิพากษาจาคุก หากสื บทราบพบภายหลัง ข้าพเจ้ายินยอมให้เลิกจ้างได้โดยทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้อง
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
• เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าทางานใน บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จากัด แล้ว หากข้าพเจ้าต้องออกจากงานไปไม่ว่ากรณี ใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้
บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด หักเงินที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชดใช้ค่าเสี ยหายที่ขา้ พเจ้าได้มีอยูก่ บั หรื อก่อให้เกิดขึ้นแก่ บริ ษทั พีทีที
แทงค์ เทอร์มินลั จากัด จนครบถ้วน
• ข้าพเจ้าจะนาหนังสื อรับรองค้ าประกันและใบรับรองแพทย์ ตลอดจนตราสารอื่นใดที่บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จากัด กาหนด มามอบให้
ทันที เมื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุหรื อจ้าง
ลงชื่อผูส้ มัคร .........................................................................................
วันที่ ........................./................................../...........................
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