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ต ำแหน่งท่ีต้องกำร  

1.ข้อมูลส่วนตัว
ช่ือ-สกุล(  ) นำย(  ) นำง (   ) นำงสำว...............................................................ช่ือเล่น..........................บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.............................................
ท่ีอยู่ตำมบัตรประชำชน........................................................................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................................................
อำยุ..............ปี  ควำมสูง...............ซม.น  ำหนัก..............กก.   เพศ (   ) หญิง     (   ) ชำย  สถำนภำพ (    )โสด(  ) หย่ำ  (    ) สมรส จ ำนวนบุตร..................คน

         เรียน รด. ปีท่ี……...……         ปลดเม่ือ  พ.ศ…..….............. ได้รับกำรยกเว้น เพรำะ  ……………................……    ยังไม่ได้เกณฑ์ทหำร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้ำน)....................................................( มือถือ) ............................................................................ E-mail:................................................................
2. การศึกษา  ( 3 ระดับสุดท้าย เรียงจากมากไปน้อย)

3. ประวัติการท างาน ( 3 แห่งสุดท้าย) (เขียนปัจจุบันก่อน)
วันท่ีเร่ิมงำน วันท่ีพ้นหน้ำท่ี

1

ลักษณะงำนท่ีท ำ
วันท่ีเร่ิมงำน วันท่ีพ้นหน้ำท่ี

2

ลักษณะงำนท่ีท ำ
วันท่ีเร่ิมงำน วันท่ีพ้นหน้ำท่ี

3

ลักษณะงำนท่ีท ำ
4. ความสามารถ ด้านพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีด/ก่ีค ำต่อหน้ำท่ี อังกฤษ....................ค ำ                             ไทย...................ค ำ
ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ Word Excel Autocad อ่ืนๆ (ระบุด้ำนล่ำง)

ดี ปำนกลำง พอใช้
1
2
5. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

ดี ปำนกลำง พอใช้ ดี ปำนกลำง พอใช้
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอ่ืนๆ (ระบุ)

ใบสมัครงาน 

เงินเดือนท่ีคำดหวัง วัน/เดือน/ปี ท่ีสำมำรถเร่ิมงำนได้
สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบันว่ำงงำน         งำนประจ ำ                 ท ำงำน  Part time                    ก ำลังจบกำรศึกษำ
เอกสำรประกอบกำรสมัครงำน                ส ำเนำบัตรประชำชน                ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                      ส ำเนำวุฒิกำรรศึกษำ

         ส ำเนำใบเกณฑ์ทหำร                    อ่ืนๆ ระบุ......................................................

ต ำแหน่งงำนสุดท้ำย เหตุผลท่ีลำออก

ช่ือสถำบันกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ (วุฒิ ) คณะ/สำขำวิชำ ปีท่ีจบ

บริษัท เงินเดือนสุดท้ำยท่ีได้รับ ต ำแหน่งงำนสุดท้ำย เหตุผลท่ีลำออก

ภำษำ(ระบุ)
ควำมเข้ำใจ กำรอ่ำน/พูด

หมำยเหตุ

บริษัท เงินเดือนสุดท้ำยท่ีได้รับ ต ำแหน่งงำนสุดท้ำย เหตุผลท่ีลำออก

บริษัท เงินเดือนสุดท้ำยท่ีได้รับ

โปรแกรม(อ่ืนๆ )

สถานภาพทางทหาร 

W.R. C. ELECTRIC AND COMMUNICATION CO.,LTD.

บริษัท ดบัเบิล้ยู.อาร์.ซี. อิเลค็ทริค แอนด์ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (ส านกังานใหญ่)
17/87 ม.2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศพัท์ 083-1898076, 02-8116045   แฟกซ์ 02-8116045        E-mail: wrc_bd@hotmail.com



6. เคยได้รับการฝึกอบรมด้านใด เม่ือใด (โปรดระบุ)

เดือน/ปี รวมระยะเวลำ

7.ความสามารถทางรถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถบรรทุก
ขับข่ีรถจักรยำนยนต์       ได้                        ไม่ได้  ใบขับข่ี           ไม่มี             มี ใบขับข่ีเลขท่ี............................................
ขับข่ีรถยนต์       ได้                        ไม่ได้  ใบขับข่ี           ไม่มี             มี ใบขับข่ีเลขท่ี............................................
ขับข่ีรถบรรทุก         ประเภท                  2            3           4  ใบขับข่ี           ไม่มี             มี ใบขับข่ีเลขท่ี............................................
ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ(ระบุ).
8.บุคคลอ้างอิงท่ีไม่ใช้ญาติ

อำชีพ

9.ข้อมูลประกันสังคม เคยมี
กรณีฉุกเฉินโปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บุคคลท่ีบริษัทจะติดต่อได้ช่ือ........................................................................................โทรศัพท์..................................................
ควำมสัมพันธ์........................................................ ท่ีอยู่...............................................................................................................................................................
10.ข้อมูลอ่ืนๆ
ท่ำนทรำบกำรรับสมัครงำนจำก 
        มำสมัครเอง (Walk In)                 Web Site           เพ่ือน,ญำติท่ีไม่ได้ท ำงำนท่ีนี แนะน ำ          อ่ืนๆ (Other)..........................
       ป้ำยประกำศ (Billboard)                 Jobthai           เพ่ือน,ญำติท่ีท ำงำนท่ีนี แนะน ำ(ช่ือ....................................................)
        โทรสอบถำม (Call)                 Jobbkk            ส ำนักงำนจัดหำงำน (Employment agencies)
กำรไปปฎิบัติงำนต่ำงจังหวัด  ได้          ไม่ได้  เน่ืองจำก................................................................................
ท่ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทฯ นี มำก่อนหรือไม่                      ไม่เคย    เคย   เม่ือไร...........................................................................................
ท่ำนเคยต้องโทษหรือถูกคดีอำญำหรือไม่           ไม่เคย    เคย   เม่ือไร...........................................................................................
ท่ำนเคยถูกให้ออกจำกงำนหรือไม่           ไม่เคย    เคย   เม่ือไร...........................................................................................
ท่ำนมีโรคประจ ำตัวหรือไม่                     ไม่มี                         มีระบุโรค......................................……...…….......…….แพ้ยำ........................…..…………….…...
ท่ำนเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่           ไม่เคย      เคย   โปรดระบุช่ือโรค..................................................
ท่ำนเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่                ไม่เคย    เคย   เม่ือไร....................................................
ท่ำนสูบบุหร่ีหรือไม่                         สูบ                 บำงครั ง                  ไม่สูบ     
ท่ำนด่ืมเหล้ำหรือไม่                                ด่ืม                  ด่ืมบำงครั ง                 ไม่ด่ืม 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวท้ังหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฎว่าข้อความ
   ในใบสมัครงาน เอกสารท่ีน ามาแสดง เป็นความเท็จหรือบิดเบือนความจริงหรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯเลิกจ้างได้ทันที
   โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆท้ังส้ินและยินดีให้บริษัทฯสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากบุคคลหรือสถานท่ีท่ีข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในใบสมัครน้ี

  คุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีจะพิจารณารับพนักงานเข้าท างาน
             1.แต่งกายสุภาพ  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครได้ครบถ้วน 3. เอกสารส าคัญในการสมัครงานมีครบถ้วน   

      รูปถ่าย /  ส าเนาบัตรประชาชน  /  ส าเนาทะเบียบบ้าน   / วุฒิการศึกษา/ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หลักสูตร จัดโดย
เม่ือใด

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ เก่ียวข้องเป็น

ท้ังน้ีข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลท่ียุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภท ไม่เป็นผู้เสพ และผู้ขาย

  ปรับปรุงแบบฟอร์มวันท่ี 5/2/61

        
ลงช่ือ.......................................................................................

ลำยมือช่ือผู้สมัคร
วันท่ี............../......................./....................... ท่ีสมัคร

รพ. ....................................................     ไม่เคยมี


