รหัส ....................................................
บริษัท ไรทแมน จำกัด

วันที่เริ่มงาน ...........................................
คำแนะนำการกรอกใบสมัคร

118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1) ควรอานใหเขาใจความตองการในใบสมัครนี้กอน

118,120 Sukhapiban 2 Rd. Praves Praves Bangkok 10250 Tel.02-726-4500 Fax.02-726-4700

2) กรอกรายละเอียดทุกชองดวยลายมือบรรจง

ใ บ ส มั ค ร ง า น ( A p p l i c a t i o n F o r m )
งานดานที่สนใจที่สุด (ระบุ 2 ดานตามลำดับมากนอย)

ระบุเงินเดือน

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
รูปถาย (Photo)

ประวัติสวนตัว
ชื่อ - สกุล

ชื่อเลน

Name - Surname
เลขที่บัตรประชาชน

อำเภอ

จังหวัด

ที่อยูปจจุบัน

โทรศัพท

E-mail :
ภูมิลำเนา

โทรศัพท

วัน เดือน ป เกิด

อายุ

ป

อำเภอที่เกิด

จังหวัดที่เกิด

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

ตำหนิ

สถานภาพ

จำนวนบุตร

ชื่อ - สกุล คูสมรส

สถานที่ทำงาน

ชื่อ - สกุล บิดา

อาชีพ / ตำแหนง

สวนสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.
คน

ตำแหนง / อาชีพ
ยังมีชีวิตอยู
ถึงแกกรรม

ชื่อ - สกุล มารดา

อาชีพ / ตำแหนง

ยังมีชีวิตอยู
ถึงแกกรรม

กรณีฉุกเฉินโปรดแจง

สถานที่ติดตอ / โทรศัพท

ความสัมพันธ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

สาขา / คณะ

วุฒิ / เกรดลี่ย

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ปวช. - ปวส.
มหาวิทยาลัย
ปจจุบันศึกษาตอ
ชื่อสถานศึกษา

ปจจุบันไมไดศึกษาตอ
คณะ / สาขา

ระยะเวลา
จากป พ.ศ. ถึงป พ.ศ.

ประวัติสุขภาพ
มีโรคประจำตัวหรือไม

ไมมี

มี ระบุ .................................

สูบบุหรี่หรือไม

ไมสูบบุหรี่

สูบบุหรี่
ประวัติการทำงาน

1. ชื่อสถานที่ทำงานลาสุด

ชื่อ / ตำแหนงผูบังคับบัญชา

ที่อยู / โทรศัพท

ระยะเวลา

ตำแหนง / เงินเดือน เริ่มตน

ตำแหนง / เงินเดือน สุดทาย

หนาที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ออก
2. ชื่อสถานที่ทำงาน

ชื่อ / ตำแหนงผูบังคับบัญชา

ที่อยู / โทรศัพท

ระยะเวลา

ตำแหนง / เงินเดือน เริ่มตน

ตำแหนง / เงินเดือน สุดทาย

หนาที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ออก
3. ชื่อสถานที่ทำงาน

ชื่อ / ตำแหนงผูบังคับบัญชา

ที่อยู / โทรศัพท

ระยะเวลา

ตำแหนง / เงินเดือน เริ่มตน

ตำแหนง / เงินเดือน สุดทาย

หนาที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ออก
ประวัติการทำงานระหวางศึกษา
ชื่อสถานที่ฝกงาน

ชื่อ / ตำแหนงผูบังคับบัญชา

ที่อยู / โทรศัพท

ระยะเวลา

ตำแหนง / เงินเดือน
ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตร / วิชาที่อบรม

อบรมโดย

ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
ภาษาตางประเทศ
(โปรดระบุภาษาในชอง)

ขับรถยนต
ขับรถจักรยานยนต
ความสามารถพิเศษ

อาน
ดี

ดีมาก

ได
ได

ไมได
ไมได

ภาษาตางประเทศ / ความสามารถพิเศษตางๆ
เขียน
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช

มี
มี

ไมมี
ไมมี

ดีมาก

พูด
ดี

พอใช

ชื่อผูรับรองความประพฤติ (เพื่ออางอิง) หากเปนไปได ผูรับรองความประพฤติควรเปนผูบังคับบัญชาของบริษัทเดิม 1 คน
นอกนั้นเปนบุคคลภายนอก ซึ่งไมควรเปนญาติหรืออาจารยแตเปนผูคุนเคยที่รูจักผูสมัครพอสมควร
ชื่อ - สกุล
อาชีพ / ตำแหนง

ที่อยู

โทรศัพท

1.
2.
3.
การรับราชการทหาร
รับราชการทหารมาแลวสังกัดเหลา....................จังหวัด.......................ยศ................รวมเวลา/ป..................วันหรือปที่ปลดประจำการ....................
ไดรับการยกเวน (ระบุเหตุผล)...............................................................................................................................................................
ไดถูกเกณฑ ป พ.ศ...................................................................................

ไดรับการผอนผันถึง ป พ.ศ...........................................................
รายละเอียดอื่นๆ

เคยตองโทษทางแพง หรือ ทางอาญาหรือไม
ไมเคย
เคย โทษฐาน......................................
จำคุก.....................ป
ปรับ.....................บาท
เคยสมัครงาน หรือ ทำงานกับบริษัท ไรทแมน มากอนหรือไม
ไมเคย
เคย เมิ่อ..............................................
ตำแหนง...............................................................
เคยถูกใหออกจากงานหรือไม
ไมเคย
เคยเมื่อ............................................... เหตุที่ใหออก..........................................................................
ใครเปนผูแนะนำใหทานมาสมัครงานกับบริษัท ถาเปนบุคคลโปรดระบุ ชื่อ-สกุล อาชีพ หรือ ตำแหนง
ทานพรอมที่จะเริ่มงานกับบริษัทไดเมื่อใด
ทานพรอมที่จะปฎิบัติงานตางจังหวัดไดหรือไม

งานดานอื่นๆที่สนใจ
ประจำได

ชั่วคราว

ขัดของ

ขอมูลอื่นๆที่ทานประสงคจะเพิ่มเติมใหใชเนื้อที่ขางลาง

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาระบุไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนจริงทุกประการ หากมีขอความตอนไหนหรือขอความใด
ไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด ขาพเจายอมรับวาการวาจางที่ไดตกลงกันไวแลว หรือที่อาจตกลงในอนาคตเปนอันยกเลิกกันไป

ลายมือชื่อผูสมัคร.........................................................................
วันที่............../............../.................
เฉพาะเจาหนาที่ของบริษัท
ผลการคัดเลือกขั้นตน
ปฎิเสธ
ผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย
ปฎิเสธ
สวน

ดำเนินขั้นตอนตอไป

สำรองไวพิจารณา

เก็บเขาแฟม

สำรองไวพิจารณา
แผนก

บรรจุตำแหนง
เงินเดือน

ฝาย
วันที่เริ่มงาน

