
 

วนัท่ีกรอกใบสมคัร___________________                           เรือนโคราช เฉลิมวฒันา 
ทราบการรับสมคัรงานจาก_______________                               เอกสารประกอบการสมคัรงาน 
ช่ือ  ________________นามสกุล ________________________                       ชาย             หญงิ  
วนั/เดือน/ปี เกิด __________________อายุ ___ปี    นํา้หนัก ______กก.  ส่วนสูง_______ซม. สัญชาต_ิ__________ ศาสนา_________  
สถานภาพการสมรส: __โสด  __ สมรส __ หย่า __ หม้าย ช่ือคู่สมรส_________นามสกุลเดมิ____________________จาํนวนบุตร____ 
ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ เลขท่ี __________หมู่ ท่ี___ซอย________________ถนน_______________________ 

ตําบล/แขวง_______________อําเภอ/เขต_____________จงัหวดั_____________รหัสไปรษณย์ี_______ 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________ เบอร์มือถือ _____________   Email____________________  Line ID# _____________ 
ประวตักิารศึกษา:(สําหรับชายไทย )         รับราชการทหารแล้ว             ได้รับการผ่อนผัน            จบ รด.              จับใบดํา              ได้รับการยกเว้น             ไม่เคย 

ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา ประเทศ เกรดเฉล่ีย สาขาวชิา ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 
ประถมศึกษา      
มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.      
ปวส./ ปวท./อนุปริญญา      
ปริญญาตรี / อ่ืน ๆ      

ความสามารถพเิศษ :     คอมพิวเตอร์(โปรแกรม / ภาษา) ___________________________________________ 
ความรู้ดา้นภาษาอ่ืน____________________   พดู______________  อ่าน_____________ เขียน_______________       (ให้ระบุ       “พอใช้ได้”        “ด”ี       “ดมีาก”)    
พิมพดี์ดภาษาไทย__________คาํ/นาที พิมพดี์ดภาษาองักฤษ__________คาํ/นาที                
ขับรถ     ใบอนุญาตขับขี่จกัรยานยนต์                ม ี                ไม่มี                ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์                มี                ไม่ม ี
ประสบการณ์ทํางาน เรียงลําดบัจากปัจจุบันถงึอดตี (จากบนลงล่าง) 

1. ท่ีทาํงานปัจจุบนั_______________________ตาํแหน่ง______________________ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ_______________________________________ 
ระยะเวลาตั้งแต_่_________________________ถึง_____________________________________เงินเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ___________________บาท 
รายไดอ่ื้นๆจากบริษทันอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน_________________บาท  รวมรายไดสุ้ทธิต่อเดือน_______________________บาท 
สวสัดิการอ่ืนๆของบริษทั________________________________สาเหตุท่ีออก_________________________________________________________ 

2. บริษทั_______________________ตาํแหน่ง______________________ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ_______________________________________________ 
ระยะเวลาตั้งแต_่_________________________ถึง_____________________________________เงินเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ___________________บาท 
สาเหตุท่ีออก_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. บริษทั_______________________ตาํแหน่ง______________________ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ_______________________________________________ 
ระยะเวลาตั้งแต_่_________________________ถึง_____________________________________เงินเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ___________________บาท 
สาเหตุท่ีออก____________________________________________________________________________________________________________ 

ตําแหน่งที่สนใจสมัคร ทาํเคร่ืองหมายถูก ( √ ) ด้านหน้าตาํแหน่งทีท่่านสนใจสมัครงาน :  ___ แม่บ้านทั่วไป  ____ แม่บ้านโรงแรม   ____ ประชาสัมพนัธ์ 
___ นักบัญชี  ____ ช่าง (โปรดระบุความถนัด)_______________________      ___ อ่ืน  ๆ___________________________ 
 ข้อมูลเพิม่เตมิ (เช่น ประวตักิารฝึกอบรม/คุณสมบัตอ่ืิน  ๆทีเ่ก่ียวข้องกับตาํแหน่งงาน) _______________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________ 
เอกสารที่แนบมากับใบสมัคร : __สําเนาบัตรประชาชน  __สําเนาทะเบียนบ้าน __สําเนาวุฒกิารศึกษา __อ่ืน  ๆ(เช่น ใบประกอบวชิาชีพ / ใบรับรอง)______    

วนัที่เร่ิมทํางานได้ ______________   บุคคลทีต่ดิต่อกรณเีร่งด่วน______________________ความสัมพนัธ์____________โทรศัพท์___________________ 
ผู้ทีจ่ะอ้างอิงหรือสอบถามได้ซึ่งมิใช่ญาต ิ   ช่ือ _________________ทีอ่ยู่_________________________โทรศัพท์_______________อาชีพ____________________ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความทีข้่าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็น เท็จ ทางโครงการ " เรือน
โคราช เฉลิมวฒันา"  มีสิทธ์ิเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยชอบธรรม  และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือ ค่าเสียหายใด ท้ัๆงส้ิน    

  ทางโครงการ "เรือนโคราช เฉลิมวฒันา" ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความสนใจ และทางเราจะดาํเนินการติดต่อท่านกลับ เพื่อแจ้งผลการสมัครงาน 
              ลงช่ือ __________________(ผู้สมัคร) 

                                                                                              (_________________) 

ปดรูปถาย 
หนาตรง 
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