ใบสมัครงาน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(โปรดกรอกข้ อมูลด้ วยตัวท่านเอง)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่งที่สมัคร

: ………………………………………………………… ชื่อเล่น….………………….…….
1 .…………………….…….……………………
เงินเดือนที่ต้องการ ……….... บาท
2 ………………………………………………….

1. ประวัตสิ ่ วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด ................…………........ อายุ ……......................... ปี
ส่วนสูง ............................. ซม.
น ้าหนัก .............................. กก.
สัญชาติ ………………………...
เชื ้อชาติ.....................................
ศาสนา ………………….............
บัตรประชาชนเลขที่..............…................. วันออกบัตร...............................
บัตรหมดอายุ ...……......................... ออกให้ ณ อาเภอ............................... จังหวัด.......................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้ าย
แยกกัน
ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั
ครอบครัว
บ้ านตัวเอง
บ้ านเช่า
หอพัก
ที่อยูเ่ ลขที่ ………….... หมูท่ ี่ ……...
ถนน/ซอย ............…………………...…. ตาบล/แขวง ………………...
อาเภอ/เขต ……………………………... จังหวัด ...…………...........…................. รหัสไปรษณีย์ ……………..
โทรศัพท์ ………........………............…. มือถือ .................................................... อีเมล์ .………………………
กรุ ณาวาดแผนที่ท่ อี ยู่ปัจจุบัน
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2. ประวัตคิ รอบครัว
ครอบครัว
บิดา
มารดา
คูส่ มรส
พี่น้อง.......คน

ชื่อ-สกุล

อายุ

อาชีพ

สถานที่

โทรศัพท์

บุตร........คน

3. ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวท. / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ปั จจุบนั กาลังอยูร่ ะหว่างศึกษาอยูใ่ ช่หรื อไม่?
ไม่ใช่
เคยทากิจกรรมนอกหลักสูตรในระหว่างศึกษาหรื อไม่?

สาขาวิชา

ตังแต่
้

ถึง

ใช่(ระบุสถาบัน) .....................................................
ไม่เคย
เคย (ระบุ)......................................................

4. ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา เรียงลาดับก่ อน-หลัง
สถานที่ทางาน
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ระยะเวลา Time
เริ่ ม
ถึง

ตาแหน่งงาน

ลักษณะงาน

ค่าจ้ าง

เหตุที่ออก

- ใบสมัครงาน -

5. ความสามารถในด้ านต่ างๆ กรุณากาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ความสามารถ
การใช้ ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การใช้ คอมพิวเตอร์
Word
Excel
Power Point
เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องสาเนา
อื่นๆ...................
การขับรถ
รถยนต์
รถจักรยานยนต์

ดี

ปานกลาง

ไม่ ดี /ไม่ ได้

ยานพาหนะส่วนตัว
เลขทีใ่ บขับขี่ (ถ้ ามี)
สามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก

ไม่มี
มี ระบุประเภท .....................................................
รถยนต์.…………………… รถจักรยานยนต์……………………………………..
ไม่ได้
ได้
อื่นๆ ระบุ.....................................
ป้ายประกาศ
เว็บไซท์
บุคคล ระบุชื่อ .............................
งานนัดพบแรงงาน
หนังสือพิมพ์
อื่นๆ ระบุ....................................
ภาวะทางทหาร
ได้ รับการยกเว้ น
ปลดเป็ นทหารกองหนุน ยังไม่ได้ รับการเกณฑ์
ท่านเคยต้ องโทษทางคดีแพ่งหรื ออาญาหรื อไม่?
ไม่เคย
เคย(ระบุ)....................................
ท่านมีความพิการทางร่างกาย มีโรคติดต่อ โรคประจาตัวหรื อไม่? ไม่มี
มี(ระบุ).......................................
หากได้ รับการคัดเลือกเข้ าทางาน ท่านสามารถแนบใบรับรองการตรวจสุขภาพโดยแพทย์สง่ ให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ไม่ได้
ได้
อื่นๆ ระบุ …...............................
รายชื่อบุคคลที่ทา่ นอ้ างอิงได้ :ชื่อ-สกุล
เพื่อน/ญาติที่ทางาน
อยูใ่ นสมาคมฯ
กรณีฉกุ เฉิน
ให้ ติดต่อ
กรณีตรวจประวัตกิ าร
ทางาน(นายจ้ างเดิม)
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ความสัมพันธ์

ตาแหน่ง /อาชีพ

ที่อยู/่ ที่ทางาน

โทรศัพท์

- ใบสมัครงาน -

กรุณาแนะนาตัวท่านเอง เพื่อให้ สมาคมฯรู้จกั ตัวท่านดีขึ ้น
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โปรดอ่ านข้ อความข้ างล่ างนี ้ โดยละเอียด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความดังกล่าวทังหมดในใบสมั
้
ครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากสมาคมฯจ้ างเข้ า
มาทางานแล้ วปรากฏว่า ข้ อความในใบสมัครงานและเอกสารที่นามาแสดง หรื อรายละเอียดทีใ่ ห้ ไว้ ไม่เป็ นความจริ ง ถือว่า
ข้ าพเจ้ ามีเจตนาแจ้ งความเท็จและปกปิ ดความจริ ง สมาคมฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น

……………………………………..
ลายมือชื่อผู้สมัคร
===========================================================================================================

สรุปการพิจารณาว่ าจ้ าง
รับในตาแหน่ง ……………….… แผนก/ฝ่ าย…………………………..…........… วันที่เริ่ มงาน …………..…………
เงินเดือน ……………..................… ต่อเดือน
ค่าใช้ จา่ ยพิเศษ(ถ้ ามี) ……............................………..……….
ข้ อตกลงอื่นๆ(รายละเอียดดูในสัญญาว่าจ้ าง)...............................................................................................................
……………………………
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
…………./………./……….

………………………
ผู้อนุมตั ิ
………./………../………

………………………..
ลายเซ็นผู้สมัครงาน
………../………./……..
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