
 
 
 

บริษทั จเีอม็ท ีคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 
ใบสมัครงำนและประวตัย่ิอ 

 
ส่วนตัว  
ช่ือ (      นาย,      นาง,      นางสาว).............................................................นามสกุล............................................................ 

เกิดวนัท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. 25........อาย.ุ..........ปี ส่วนสูง............ซ.ม. น ้าหนกั...........ก.ก. สัญชาติ................ 

เช้ือชาติ...............ศาสนา.................ต  าหนิท่ีเห็นไดช้ดั.....................................ลกัษณะรูปร่าง.....................สีผวิ.................. 

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี                                                                         ออกให ้ณ ท่ีวา่การเขต/อ าเภอ....................... 

จงัหวดั..................................................ออกใหเ้ม่ือ.............................................บตัรหมดอาย.ุ............................................ 

บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี.................................................... บตัรประกนัสังคมเลขท่ี...................................................... 

ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี..........................ซอย..........................................ถนน..................................... 

แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ.......................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์...................... 

โทรศพัท.์....................................มือถือ............................................. E-mail....................................................................... 

สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีเด่นชดั...................................................................................................................................................... 

บา้นท่ีอยูปั่จจุบนัเป็น     ของตนเอง                ของบิดามารดา               อาศยัผูอ่ื้น                เช่าอยู ่

ในกรณีรีบด่วนผู้ใกล้ชิดทีจ่ะติดต่อข้ำพเจ้ำได้ 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เก่ียวขอ้งเป็น...........................อาชีพ.................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................โทรศพัท.์.......................................... 

สถานท่ีท างาน.............................................................................................................โทรศพัท.์.......................................... 

ครอบครัว 

บิดาช่ือ........................................นามสกุล........................................อาย.ุ..................ปี        ยงัมีชีวติอยู ่        ถึงแก่กรรม 

สัญชาติ................................................ศาสนา.................................................อาชีพ............................................................ 

มารดาช่ือ...................................นามสกุล.........................................อาย.ุ..................ปี         ยงัมีชีวติอยู ่       ถึงแก่กรรม 

สัญชาติ................................................ศาสนา.................................................อาชีพ............................................................ 

มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั.............. คน    ชาย................... คน       หญิง .................... คน   เป็นบุตรคนท่ี .................. 

 

 

 

รูปถ่ำยหน้ำตรง 
ขนำด 2 นิว้ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่
วฒิุ.................................................... 
สาขาวชิา............................................ 
สถาบนั............................................... 
ต าแหน่ง............................................. 
วนัท่ีสมคัร..................เวลา................. 
 



ช่ือ - สกุล อาย ุ อาชีพ สถานท่ีศึกษา/ท่ีท างาน ต าแหน่ง 
     
     
     
     
     

 

มีค่าใชจ่้ายส่วนตวัประมาณเดือนละ...........................................................บาท 
ปัจจุบนัขา้พเจา้       โสด        สมรส (ทะเบียนสมรส       จด       ไม่ไดจ้ด)        หยา่       หมา้ย         แยกกนัอยู ่
คู่สมรสช่ือ............................................นามสกุลเดิม...................................อาย.ุ............ปี สัญชติ..............ศาสนา............... 
อาชีพ.....................................ต  าแหน่ง.....................................สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู…่…………………………...………... 
……………………………………………………………….……………………โทรศพัท.์.............................................. 
ขณะน้ีมีบุตร........................คน 
 1. ช่ือ.........................................................อาย.ุ.............ปี ศึกษาอยูท่ี่...................................................ชั้น.............. 
 2. ช่ือ.........................................................อาย.ุ.............ปี ศึกษาอยูท่ี่...................................................ชั้น.............. 
 3. ช่ือ.........................................................อาย.ุ.............ปี ศึกษาอยูท่ี่...................................................ชั้น.............. 
 4. ช่ือ.........................................................อาย.ุ.............ปี ศึกษาอยูท่ี่...................................................ชั้น.............. 
 
กำรศึกษำ 
 

ระดบั ช่ือสถานศึกษา วฒิุหรือสาขาวชิาท่ีส าเร็จ ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ ระยะเวลาท่ีศึกษา 
ประถมศึกษา     
มธัยมศึกษาตอนตน้     
มธัยมศึกษาตอนปลาย     
อาชีวศึกษา (ปวช.)     
อาชีวศึกษา (ปวส.)     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
อ่ืนๆ     

 
กจิกรรมต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมขณะศึกษำอยู่ / ปฎบิัติงำน 
1. ..........................................................................................  2. ............................................................................. 
3. ..........................................................................................  4. ............................................................................. 
 



ควำมสำมำรถพเิศษ 

ภาษาต่างประเทศ 
พดู อ่าน เขียน 

ความสามารถดา้น พิมพดี์ด คอมพิวเตอร์ ขบัรถ 
ดี 

ปาน 
กลาง 

พอใช ้ ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใช ้ ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใช ้

ภาษาองักฤษ          พิมพดี์ด (ไทย)              ไม่ได ้        ได ้ นาทีละ.......ค  า 
ภาษา............................          พิมพดี์ด (องักฤษ)         ไม่ได ้        ได ้ นาทีละ.......ค  า 
ภาษา............................          คอมพิวเตอร์             ไม่ได ้         ได ้ ระบุ................... 

................................................................................ 
          สามารถขบัรถประเภท

.................................................... 
ใบขบัขี่         มี           ไม่มี 

ความสามารถอ่ืนๆ ......................................................................................... งานอดิเรก.............................................................................. 
 

สุขภำพ 

โรคประจ าตวั       ไม่มี      มี  ระบุ........................................................โรคแพต่้างๆ ไดแ้ก่......................................... 
การผา่ตดั      ไม่เคย      เคย  ระบุ...........................................................สายตา      ปกติ      ไม่ปกติ  ระบุ..................... 
บุหร่ี       ไม่สูบ       สูบ .............................มวน/วนั,       สุรา               ไม่ด่ืม             ด่ืม 
 

สภำพกำรท ำงำน 
  สามารถท างานต่างจงัหวดั - เป็นประจ า  ไม่ขดัขอ้ง  ขดัขอ้ง 
        - เป็นคร้ังคราว  ไม่ขดัขอ้ง  ขดัขอ้ง  
 

กำรรับรำชกำรทหำร 
เรียนส าเร็จวชิารักษาดินแดนปีท่ี..........จะถูกเกณฑท์หารใน พ.ศ. ...............ไดรั้บการยกเวน้เพราะ..................................... 
รับราชการทหารแลว้เม่ือ พ.ศ. ................ โดยประจ าการ ณ .............................................. จงัหวดั ..................................... 
 
ต ำแหน่งงำน 
ประสงคส์มคัรงานในต าแหน่งหนา้ท่ี ............................................................... เงินเดือนท่ีตอ้งการ ............................บาท 
ความมุ่งหมายในอนาคต ....................................................................................................................................................... 
 
ประวตัิกำรท ำงำนทีผ่่ำนมำจนถึงปัจจุบัน 
1.  ช่ือสถานท่ีท างาน..................................................ท่ีตั้ง................................................................โทรศพัท.์................... 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี ........................................................................... เงินเดือนสุดทา้ย.................................................บาท 
 ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................ 
 ปีเขา้ท างาน .........................ปีท่ีลาออก ....................... สาเหตุท่ีออก ........................................................................... 
 



 
2.  ช่ือสถานท่ีท างาน..................................................ท่ีตั้ง................................................................โทรศพัท.์................... 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี ........................................................................... เงินเดือนสุดทา้ย.................................................บาท 
 ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................ 
 ปีเขา้ท างาน .........................ปีท่ีลาออก ....................... สาเหตุท่ีออก ........................................................................... 
 

3.  ช่ือสถานท่ีท างาน..................................................ท่ีตั้ง................................................................โทรศพัท.์................... 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี ........................................................................... เงินเดือนสุดทา้ย.................................................บาท 
 ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................ 
 ปีเขา้ท างาน .........................ปีท่ีลาออก ....................... สาเหตุท่ีออก ........................................................................... 
 

กำรฝึกอบรม / สัมมนำ / ดูงำน ทั้งในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

หลกัสูตร สถำบัน/สมำคม ระยะวลำ เมื่อใด 
    
    
    

 

บุคคลทีส่ำมำรถให้รำยละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัตัวข้ำพเจ้ำ (ยกเว้นญำติพีน้่อง) 

1. ช่ือ .......................................... นามสกุล ....................................... เก่ียวขอ้งเป็น..........................อาชีพ....................... 

 สถานท่ีท างานหรือท่ีอยู.่...........................................................................................................โทรศพัท.์...................... 

2. ช่ือ .......................................... นามสกุล ....................................... เก่ียวขอ้งเป็น..........................อาชีพ....................... 

 สถานท่ีท างานหรือท่ีอยู.่...........................................................................................................โทรศพัท.์...................... 

3. ช่ือ .......................................... นามสกุล ....................................... เก่ียวขอ้งเป็น..........................อาชีพ....................... 

 สถานท่ีท างานหรือท่ีอยู.่...........................................................................................................โทรศพัท.์...................... 

สำเหตุทีม่ำสมัครงำน ........................................................................................................................................................... 
 

ขา้พเจา้   เคย  ไม่เคย  ตอ้งโทษคดีอาญา 
ขา้พเจา้   เคย  ไม่เคย  ถูกไล่ออกจากงานหรือถูกเลิกจา้ง โดยมีความผิดมาก่อน 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งบนน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลงัวา่ขอ้ความตอนหน่ึงตอนใด
หรือทั้งหมดมิไดเ้ป็นความจริงตามน้ี ขา้พเจา้ยอมใหบ้ริษทัฯ ถือเป็นความผดิท่ีจะใหข้า้พเจา้ออกจากงานไดท้นัที 

 

 

ลงช่ือ............................................................ผูส้มคัร 
       วนัท่ี................../...................../.............. 


