บริษัท ทักษิ ณคอนกรีต จํากัด (มหาชน)
Southern Concrete Pile Public Co.,Ltd
บมจ.427

ใบสมัครงาน
โปรดอ่านข้อความข้างล่างให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์มนี �
- โปรดกรอกข้อความทุกช่องให้สมบูรณ์ และละเอียดชัดเจนที�สุด ข้อมูลที�ท่านให้ ไว้นี�จะมีส่วนให้ท่านได้รบั การ
� และข้อมูลเหล่านี �บริษัทฯจะถือเป็ นเรือ� งลับเฉพาะของท่าน
พิจารณา รวดเร็วขึน
- กรุณาเขียนตัวบรรจงด้วยตัวท่านเองด้วยปากกา
- หากท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในครัง� นี � บริษัทฯ จะนํ าใบสมัครของท่านมาพิจารณาใหม่ เมือ่มีตาํ แหน่ งที�เหมาะ
สมต่อไป

วันที�

เลขที�
ตําแหน่ ง

รูปถ่าย
ไม่เกิน6เดือน

เงินเดือนที�ตอ้ งการ

Image Field

กรณี เร่งด่วนให้ตดิ ต่อข้าพเจ้าได้ที�

ประวัตสิ ่วนตัว
วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื�อ-นามสกุล
นํ �าหนั ก

กก.

เชือ� ชาติ
เบอร์ โทรศัพท์

สูง

ซม.

สัญชาติ

ศาสนา
เบอร์แฟ็ กซ์(ถ้ามี)

ที�อยุ่�จจุบัน

บัตรประชาชนเลขที�
จังหวัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร

เดือน

ปี

จังหวัด

สถานที�เกิด อําเภอ/เขต

ออกให้ ณ อําเภอ/เขต
วันที�หมดอายุ

อายุ

วันที�ออกให้
เลขที�บัตรประกันสังคม
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สภาพครอบครัว
บิดา-มารดา

อายุ

ชื�อ-นามสกุล

พี�น้อง

อาชีพ

ข้าพเจ้ามีพี�น้อง

การสมรส

ตําแหน่ ง

ชื�อ-ที�ตงั � ของสถานที�ทํางาน

คน เป็ นคนที�

โสด

สมรสแล้ว

ถ้าท่านสมรสแล้ว โปรดกรอกรายการต่อไปนี �
จดทะเบียนสมรส ปี พ.ศ.

ที�อําเภอ/เขต

จังหวัด
�จจุบัน

จํานวนบุตร
อยู่รว่ มกัน

แยกกันอยู่

คน
หย่าร้าง

สามี-ภรรยา
ชื�อ-นามสกุล

อายุ

อาชีพ

ตําแหน่ ง

ชื�อ-สถานที�ตงั � ที�ทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา (จาก�จจุบันย้อนไปอดีต)
จบการศึกษา เดือน/พ.ศ.

ชื�อและสถานที�ตงั � สถานศึกษา

สาขาวิชา

วุฒิที� ได้รบั
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ิ

การอบรม/สัมมนา (ถ้าเคยโปรดให้รายละเอียด)
ระยะเวลาจาก

� สุด
ถึงระยะเวลาสิน

สถาบันที�เคยจัดอบรม/สัมมนา

ชื�อหลักสูตร

ประโยชน์ ที� ได้รบั

ความสามารถพิเศษ
พูด

ภาษาต่างประเทศ
พิมพ์ดดี

ได้

ไม่ ได้

ความรูท
้ างด้านคอมพิวเตอร์

อ่าน
ไทย

เขียน
คํา/นาที อังกฤษ

คํา/นาที

ไม่มีความรูเ้ ลย
เคยเรียน
โปรดระบุ
ใช้งานได้คล่อง
โปรระบุ

การขับขี�รถยนต์-รถจักรยานยนต์

ไม่สามารถขับขี� ได้
ขับขี� ได้

ประเภทรถ
ประเภทใบอนุ ญาต

ความสามารถด้านอื�นๆ
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ประวัตกิ ารทํางาน/ประสบการณ์ (จาก�จจุบันย้อนไปอดีต)
เริม� งาน

� สุด
สิน

ชื�อ-ที�ตงั � ที�ทํางาน

ใบรับรองการผ่านงาน

มี

ตําแหน่ ง

หน้ าที�และ
ความรับผิดชอบ

เงินเดือนและ
ผลประโยชน์ อ�น
ื ที� ได้รบั

เหตุผลที�ลาออก
หรือต้องการเปลี�ยนงาน

ไม่มี

ที�วา่ งต่อไปนี �มี ไว้ ให้ท่านระบุความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ ท�ท
ี ่านต้องการจะให้บริษัทฯ รับทราบนอกเหนื อจากที�ระบุไว้ข้างต้น
ทัง� นี � เพื�อประโยชน์ ในการพิจารณาของท่านเป็ นกรณี พิเศษ
กรอกข้อมูล

ในกรณี เกิดเหตุดว่ นหรือฉุ กเฉิ น
เบอร์ โทรศัพท์

โปรดแจ้งไปที� (ชื�อ-สกุล)
หรือบ้านเลขที�
แขวง

ถนน

ตรอก/ซอย
เขต

จังหวัด
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ผู้รบั รองที�มิ ใช่ญาติ
โปรดให้รายชื�อและสถานที�ตดิ ต่อของผู้ท�รี จู้ ักท่านมากกว่า 1 ปี และสามารถให้การรับรองเกี�ยวกับตัวท่านได้ 3 ท่าน
ยศ/ชื�อ-นามสกุล

อาชีพ

ตําแหน่ ง

ชื�อสถานที�ทํางาน/บ้านสถานที�ตดิ ต่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองดังต่อไปนี �
- ข้าพเจ้า

เคย

ไม่เคย

ต้องโทษทางคดีอาญามาก่อน

ถ้าเคยโปรดให้รายละเอียด
- ข้าพเจ้า

มี

ไม่มี

โรคประจําตัว

ถ้ามี โปรดระบุ
- เมื�อข้าพเจ้าได้รบั การพิจารณารับเข้าเป็ นพนั กงาน ข้าพเจ้าจะต้องทดลองปฎิบัตงิ านเป็ นเวลา 120 วัน
- รายละเอียดต่างๆ ที�ข้าพเจ้าได้ ให้ ไว้ ในใบสมัครงานนี �ถูกต้องตามความเป็ นจริงทุกประการ และหากไม่จริง หรือเป็ นการ
�
กล่าวเท็จ ข้าพเจ้ายินดี ให้ทางบริษัทฯไล่ออก หรือ ยกเลิกการจ้างได้ โดยไม่มีข้อผูกมัดอื�นใดทัง� สิน

ลงชื�อ

þÿ S u b m i t

ผู้สมัครงาน

b y

E m a i l
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