
1 

ใบสมัครงาน 
กรอกขอมูลดวยตัวทานเอง 

ชื่อ – นามสกุล     : ……………………………………………………………….…………….. ชื่อเลน…………………………… 

Name in English  : ……………………………………………………………………………… เพศ              ชาย          หญิง 

สมัครตําแหนง  : …………………………………………………………………………………………………………………… 

เงินเดือน   : ……………...........  บาท /       เดือน        วัน 

ประวัติสวนตัว 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ……………. หมูที่ ……...…  ถนน  …………….…………....... ตําบล/แขวง …………….………

อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด  ....................................................   รหัสไปรษณีย  ………………….…….………     

e-mail  …………………………………. เบอรโทร(บาน)  ………………….……..  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ……………………… หมูที่ ………… ถนน  …………….…………....... ตําบล/แขวง …………….………

อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด  ....................................................   รหัสไปรษณีย  ………………….…….………     

e-mail  …………………………………. เบอรโทร(บาน)  ………………….…….. เบอรโทร (มือถือ) ………………….……... 

บานที่อาศัยเปน       อาศัยกับครอบครัว บานตัวเอง            บานเชา         หอพัก         อื่น ๆ ระบุ    ………………….………….... 

วัน เดือน ปเกิด ................…………................ อายุ ……... ป     สวนสูง ……........... ซม.  นํ้าหนัก ........................... กก.  

สัญชาติ  ……………………………................  เช้ือชาติ ………………..................     ศาสนา …………………..................    

บัตรประชาชนเลขที่..............…......................  สถานท่ีออกบัตร……………………… บัตรหมดอายุ…………...................  

บัตรผูเสียภาษีเลขที่ …………………………..   บัตรประกันสังคมเลขที่ ……………………………… 

ภาวะทางทหาร                ไดรับการยกเวน          ปลดเปนทหารกองหนุน       ยังไมไดรับการเกณฑ จะเกณฑในป ………… 

ประวัติครอบครัว 

สถานภาพ            โสด    แตงงาน                  หมาย           แยกกัน/หยา  

กรณีแตงงาน                 จดทะเบียน                  ไมไดจดทะเบียน         
ช่ือภรรยา/สามี  …………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ/สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………………………….…………..…….……… 

ตําแหนง   ………………………………………………………………………………………………….………… 

มีบุตร ……..……. คน             จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา …….……. คน               จํานวนบุตรที่ยังไมเขาศึกษา ………... คน 

รูปถาย 1 นิ้ว 
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วาดแผนท่ีโดยสังเขป (ที่อยู) 
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รายละเอียดโดยสังเขป 
ชื่อ-สกุล (1-2 สําหรับบิดา/มารดา 3-7 สําหรับพี่นอง) อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแกกรรม

1.บิดา 
2.มารดา 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา สาขาวิชา เร่ิม ถึง เกรดเฉล่ีย 
มัธยมศึกษา 
ปวช. 
ปวท. / ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

รายละเอียดของงานท่ีผานมา เรียงลําดับจากปจจุบันกอน 
สถานที่ทํางาน 

(ชื่อ/สถานที่) 
ระยะเวลา 

(จากป / ถึงป) 
ตําแหนงงาน 

ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป

คาจาง 
เงินเดือน

เหตุผลท่ีออก 

1. ที่ทํางานปจจุบัน

2. 

3.

FM-200-002



4 

ความถนัดทางภาษา 

ภาษา พูด เขียน อาน 
ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน 

อื่นๆ 

ความสามารถพิเศษ 
พิมพดีด               ไมได         ได          ภาษาไทย   ............ คํา/นาที          ภาษาอังกฤษ............ คํา/นาที 

คอมพิวเตอร        ไมได         ได           ระบุรายละเอียด …………………………………………………………. 

ขับรถจักรยานยนต        ไมได        ได          ใบขับขี่เลขที่ ……………………………………………………………. 

ขับรถยนต              ไมได        ได          ใบขับขี่เลขที่ …………………………………………………………….

มียานพาหนะสวนตัวหรือไม       ไมมี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยี่หอ/รุน …………………………………………….. 

งานอดิเรก     

กีฬาท่ีชอบ     

ความรูพิเศษ    

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ    ……………………………………………………………………………………………… 

……………............................................…………………………………………………………………………………. 

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดตอได…………………..……................................  เก่ียวของกับผูสมัคร............................. 

ท่ีอยู ....................................................................................................   โทร. …........................................…... 

ทานเคยถูกฟองรองดําเนินคดีหรือตองคําพิพากษาหรือไม                เคย           ไมเคย 
ถาเคยอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 
ทานเคยปวยหนักและเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม?   เคย   ไมเคย 
ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค  ...................................................................................................................................... 

ทานมีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรังหรือไม                  เคย                         ไมเคย 
ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค  ...................................................................................................................................... 

เขียนชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท และอาชีพของผูท่ีอางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนายจางเดิม) ท่ีรูจักคุนเคยกับตัวทานดี 
. 1.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

. 2......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
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กรุณาแนะนาํตัวทานเอง เพ่ือใหบรษิทัรูจักตัวทานดีขึ้น 
.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

สามารถเดินทางไปปฏิบติังานตางจังหวัด               ไมได         ได         อื่นๆ ระบุ ….................................................. 

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม                ไมขัดของ            ขัดของ 
ทราบขาวการรับสมัครจาก  ................................................................................................................................................... 

ทานพรอมที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน ในวันที่ ………………………………………………………...........……………..…………………. 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครน้ีเปนความจริงทุกประการ หลังจากบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จํากัด รับทํางานแลว  หากปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง 
สํานักงานทะเบียนฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจางขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูสมัครงาน 

  (………….......………………………) 
                ………./…….…./……….. 

__________________________________________________________________________________ 

สําหรับผูค้ําประกัน 

                   ขาพเจา………………………………………………………………อายุ………..ป  ถือบัตรประจําตัว

ประชาชน/ขาราชการเลขท่ี……………………………………..…..อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี…………ตรอก........

ซอย…………….…ถนน……………….ตําบล/แขวง…………..………อาํเภอ/เขต………………………

จังหวัด………….………… 

เบอรโทร. ท่ีติดตอไดสะดวก 3  หมายเลข…………………………………………………………………………………… 

       ยินยอมคํ้าประกันและรับผิดชอบ หนี้สินทุกชนิด ท่ี  นาย/นาง/นางสาว………………….. ……………………….. ได

กอความเสียหายทุกกรณี ใหแก บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จํากัด พรอมชดใชความเสียหายท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวสูงสุดจนหมดส้ิน                      

  ลงชื่อ ……..……………………………….. 

(………….......…………………..…) 
    ………./…….…./……….. 
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