บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด

รู ปถ่าย

ใบสมัครงาน
วันที่ _______________________

รหัสพนักงาน __________________

ตาแหน่งที่ตอ้ งการสมัคร .................................................................. เงินเดือนขั้นต่าที่ตอ้ งการ ........................................................ บาท / เดือน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) Mr. / Mrs. / Miss __________________________________________________________________________
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน _____________________________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ____________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่บา้ น ________________________ ที่ทางาน ___________________________ โทรศัพท์มือถือ _________________________
สถานที่เกิด ______________ วัน เดือน ปี เกิด _________________ อายุ _______ ปี เพศ _________ น้ าหนัก ________ ส่ วนสู ง _________
สัญชาติ ________________________________ เชื้อชาติ ____________________________ ศาสนา ______________________________
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ___________________________ ออกให้ ณ ____________________ บัตรหมดอายุวนั ที่ _______________
บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเลขที่ _________________________________ บัตรประกันสังคมเลขที่ __________________________________
สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

จานวนบุตร ______________________ คน ชาย ______________________ คน หญิง ______________________ คน
รายละเอียดทางครอบครัว

ชื่ อ-นามสกุล

สามี / ภรรยา
บิดา
มารดา
1.
พี่นอ้ ง _______ คน

2.
3.
4.

อายุ

อาชีพ

ที่อยู่ /ที่ทางาน

โทรศัพท์

บุคคลที่สามารถติดต่ อได้ ในกรณีเร่ งด่ วน (ความสั มพันธ์ _________________)
ชื่อ ____________________________ อาชีพ ________________ ตาแหน่ง _________________
ที่อยู่ _______________________________________________ เบอร์ โทรศัพท์ ______________
การรับราชการทหาร
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรื อยัง
เกณฑ์แล้ว
ยังไม่ได้เกณฑ์

ได้รับการยกเว้นเพราะ ____________________________

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่

สถาบัน

ถึง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
อื่น ๆ
ชื่ อหัวข้ อ

สถาบันฝึ กอบรม

วุฒิบัตรที่ได้ รับ

ระยะเวลา

การ
ฝึ กอบรม

ภาษา
ไทย
อังกฤษ
จีน
อื่น ๆ

พูด

ระบุ : พอใช้ / ดี / ดีมาก
อ่ าน

เขียน

พิมพ์ดีด ไทย ______ คา / นาที อังกฤษ ______ คา / นาที คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ______________________________________________
______________________________________________
ความสามารถพิเศษอืน่ ๆ ___________________________________________________________________________________________
ประวัติการทางาน
1.ชื่อสถานประกอบการในปัจจุบนั หรื อครั้งสุ ดท้าย

ที่อยู่ _________________________________________________________

_____________________________________________ ________________________________โทรศัพท์ _____________________
ระยะเวลาจาก / ถึง
เงินเดือนเริ่ มต้น
เงินเดือนปัจจุบนั
_________________________ ___________________ _____________________

ชื่อและตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา
_____________________________________

ตาแหน่งเริ่ มต้น
_________________________

เหตุผลที่ลาออก
______________________________________

ตาแหน่งสุ ดท้าย
___________________________________

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ท่านยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบประวัติของท่านจากนายจ้างเดิมหรื อไม่ _____________________________________________________
ยินยอม

เพราะ ____________________________________________________

ไม่ยนิ ยอม

ประวัติการทางานก่อนครั้งสุ ดท้าย
ตั้งแต่

ถึง

บริ ษทั

ตาแหน่ง

เงินเดื อน

รายได้อื่นๆ

สาเหตุที่ออก

ท่านสามารถเริ่ มงานกับบริ ษทั ฯ ได้เมื่อ ________________________________________________________________________________
ข้อความเพิม่ เติม
ท่านเคยป่ วยหนักในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาหรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค_____________________________________________________________________________________________
ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ ไซค์ส่วนตัวหรื อไม่
รถยนต์ ทะเบียนรถ ____________________
มอเตอร์ ไซค์ ทะเบียนรถ _____________________
ท่านมีใบขับขี่หรื อไม่

มี

ไม่มี

เลขที่ ________________________

งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ท่านเป็ นสมาชิกของสมาคม หรื อองค์การอาชีพอะไร และมีตาแหน่งอะไร
1._____________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั ฯ นี้มาก่อน
หรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ถ้าเคย เมื่อไร _______________________

เขียนชื่อญาติ / เพื่อนที่ทางานอยู่ในบริ ษทั ฯ ที่ท่านรู ้จกั ดี __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
บอกชื่อผูท้ ี่มิใช่ญาติของผูส้ มัครที่รับรองท่านได้
ชื่อ-สกุล

อาชีพ

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.
2.
3.
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าได้ให้เป็ นความจริ งทุกประการ หากในภายหลังบริ ษทั ฯทราบว่าข้อความตอนหนึ่งตอนใด
เป็ นเท็จ หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ งแล้ว ให้ถือเป็ นหลักฐานได้ว่าข้าพเจ้าได้พน้ จากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯทันที
____________________________________________
ลายมือชื่อผูส้ มัคร

____________________________
วันที่ / เดือน / ปี

การพิจารณาว่ าจ้ าง
ตาแหน่ง
______________________________________________

ส่ วนงาน ______________________________________________

ฝ่ าย
__________________________________________________

ค่าจ้าง ______________________________________ บาท / เดือน

วันเริ่ มงาน
_____________________________________________

เงื่อนไขพิเศษ ___________________________________________

_______________________________________
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
วันที่ ___________________________________

_______________________________________
กรรมการบริ หาร
วันที่ ___________________________________

