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***ส่วนของเจ้าหน้าที่*** 

สอบ คะแนน แจง้ผล วนัท่ีสอบ 
Ap Test    
Eng/TOEIC    

สัมภาษณ์ #1 ต าแหน่ง 

 หน่วย  ……/...…./…... 

สัมภาษณ์ #2 ต าแหน่ง 
หน่วย  ....../……./……. 

สัมภาษณ์ #3 ต าแหน่ง 

หน่วย ....../……./……. 

 

  
 
   
     

 

                                                              บริษทั พทีีท ีแทงค์ เทอร์มินัล จ ากดั 
           ใบสมคัรงาน 

                  หมายเลข................. 
1.  ช่ือ – สกุล  ภาษาไทย  (นาย / นาง / นางสาว) ..........................................................................................................................................................  
2.  ช่ือ – สกุล  ภาษาองักฤษ. (Mr. / Mrs./ Ms.) ............................................................................................................................................................. 
3.  วนั เดือน ปี เกิด .............................................. อาย.ุ............... ปี  เช้ือชาติ......................... สัญชาติ .........................  ศาสนา....................................  
     ส่วนสูง......................... เซนติเมตร  น ้ าหนกั .............................. กิโลกรัม   กลุ่มเลือด .......................   
4.  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี.....................................................วนัออกบตัร....................................... บตัรหมดอาย.ุ............................................   
     ออกใหโ้ดย อ  าเภอ / เขต / หน่วยงาน.....................................................................................................   
5.  ท่ีอยูปั่จจุบนั .......................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
     โทรศพัท.์...........................................โทรศพัทมื์อถือ.................................................  e-mail address ……………………………………………. 
     ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ......................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................. ทอ้งท่ีสถานีต ารวจ.................................  
6.  สถานภาพการรับราชการทหาร ..................................................................................................................................................................... ........... 
7.  ช่ือ – สกุล บิดา.................................................................................อาย ุ............... ปี  อาชีพ ......................................................           ถึงแก่กรรม 
     ช่ือ – สกุล (เดิม) มารดา....................................................................อาย ุ............... ปี  อาชีพ ..... .................................................           ถึงแก่กรรม 
8.  สถานภาพสมรส        สมรสแลว้    คู่สมรส ช่ือ – สกุล (เดิม) ............................................................อาย ุ.............ปี  อาชีพ ................................... 
                                       โสด              หยา่ร้าง  เม่ือปี พ.ศ.....................   มีบุตร.................คน 
9.  ประวัติการศึกษา 

 ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา    วุฒิท่ีได้รับ                                      สาขาวิชาเอก    ประเทศ  ปีที่จบ  เกรดเฉลีย่ 

มธัยมปลาย       

อาชีวะศึกษา       

อนุปริญญา       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท       

ปริญญาเอก       

อ่ืน ๆ        

10. ประสบการณ์การท างาน 

   ระยะเวลาปฏิบัติงาน     
(จาก ว.ด.ป. – ถึง ว.ด.ป.) 

       สถานที่ท างาน  ประเภทธุรกจิ                                        จังหวัด/ 
 ประเทศ 

      ต าแหน่ง  เงินเดือน     สาเหตุท่ีลาออก 

1.       

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

2.       
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.       
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

     
     

  รูปถ่าย  1  น้ิว 

http://s46ho.pttplc.com/webpr/corp_ident/logo/1LOGOCOP.zip
http://s46ho.pttplc.com/webpr/corp_ident/logo/1LOGOCOP.zip
http://s46ho.pttplc.com/webpr/corp_ident/logo/1LOGOCOP.zip
http://s46ho.pttplc.com/webpr/corp_ident/logo/1LOGOCOP.zip
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11. ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีสนใจ ………………………………………………………………………….…………………………………………. 
12. เป้าหมายในการท างาน  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.  อตัราเงินเดือนที่ตอ้งการ ……………………………… บาท 
14. คุณสมบติัเด่น ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ความรู้ภาษาต่างประเทศ   (ใส่เฉพาะตัวเลขดงันี้    ดมีาก  =  4      ด ี =  3     พอใช้  =  2     เลก็น้อย  =  1) 
     1. ภาษาองักฤษ                      .......  การพูด         ........ การอ่าน         ........ การฟัง        ......... การเขียน 
     2. ภาษา...............................          ....... การพูด         ........ การอ่าน         ........ การฟัง        ..........การเขียน 
16. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์  (ระบุโปรแกรมส าเร็จรูป  ภาษา  ระบบ) 

• ...................................................................  ดีมาก     ดี  พอใช ้
• ...................................................................  ดีมาก     ดี  พอใช ้
• ...................................................................  ดีมาก     ดี  พอใช ้

17. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ..................................................................................................... ....................................................................................... 
18. ความสนใจ/งานอดิเรก ........................................................................................................ ........................................................................................ 
19. สมาชิกสมาคม/ชมรม  ............................................................................................................... .................................................................................. 
20. การปฏิบติังานต่างจงัหวดั            ได ้                       ไม่ได ้ เหตุผล ............................................................................................................................. 
21. ใบอนุญาตขบัข่ี           รถยนต ์     รถจกัรยานยนต ์  อ่ืน ๆ  …………………………………………………………... 
22. ประวติัการฝึกอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน 

  ปี พ.ศ. ช่ือหลกัสูตร ช่ือสถาบนัที่จดั   ประเทศ ระยะเวลาท่ีอบรม 

     
     
     

23. ระบุช่ือผูท่ี้รู้จกัท่านซ่ึงสามารถรับรองหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านได ้(ไม่ใช่ญาติพ่ีนอ้งใกลชิ้ด) จ  านวน  2 ท่าน  

  1 ช่ือ 

สกุล 

สถานท่ีติดต่อ 

โทรศพัท ์                                    อาชีพ/ต าแหน่ง 

  2 ช่ือ 

สกุล 

สถานท่ีติดต่อ 

โทรศพัท ์                                    อาชีพ/ต าแหน่ง 

24.  กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้         บา้น หมายเลขโทรศพัท ์....................................         ท่ีท  างาน  หมายเลขโทรศพัท ์........................... 
                            ช่ือบุคคล ...........................................................   หมายเลขโทรศพัท ์................................................. 
25.  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

• ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ  หากสืบทราบภายหลงัวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่เป็นความจริง  
ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้ลิกจา้งไดโ้ดยทนัที โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ขา้พเจา้ไม่เคยตอ้งโทษและถูกพิพากษาจ าคุก  หากสืบทราบพบภายหลงั  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้ลิกจา้งไดโ้ดยทนัที โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง 
ใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ขา้ท  างานใน บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั แลว้  หากขา้พเจา้ตอ้งออกจากงานไปไม่ว่ากรณีใด ๆ  ขา้พเจา้ยนิยอมให้
บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ากดั หกัเงินท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ เพ่ือชดใชค่้าเสียหายท่ีขา้พเจา้ไดมี้อยูก่บัหรือก่อใหเ้กิดข้ึนแก่ บริษทั พีทีที 
แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั จนครบถว้น 

• ขา้พเจา้จะน าหนงัสือรับรองค ้าประกนัและใบรับรองแพทย ์ตลอดจนตราสารอ่ืนใดท่ีบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั ก าหนด มามอบให้
ทนัที  เม่ือไดรั้บการคดัเลือกเพื่อบรรจุหรือจา้ง 

       ลงช่ือผูส้มคัร .................................................................................. ....... 

วนัที่ ........................./................................../........................... 

 
 

 

 


