เอกสารควบคุม

ใบสมัครงาน

R01

รูปถ่าย
ตําแหน่ งงานที% สนใจ ................................................................................

วัน/เดือน/ปี ที% สมัคร .....................................................................

ขนาด นิ ว

วันที% สามารถเริ% มงานได้.............................................................................
เงิ นเดือนที% ต้องการ ……………………..……..……..……..………
จังหวัด/สาขาที% สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ 1………………..………….… 2………………..….…………… 3………………..…….…………
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร
ชื%อ-สกุล ( ไทย )

ไม่เกิ น 6 เดือน
อายุ
( ปี )

นาย / นาง / นางสาว................................................................................................................................................................

นําหนัก
(Kg.)

ส่วนสูง
(Cm.)

Full name (Eng.)
Mr. / Mrs. / Miss.......................................................................................................................................................................
..........
..........
..........
วัน/เดือน/ปี เกิ ด ................................ เกิ ดที%จงั หวัด ......................................... เชือชาติ ...................... สัญชาติ .................... ศาสนา .....................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที% ………………………………..… บัตรประจําตัวผู้พิการเลขที% ……………………………Passport No.…………………..…… Work Permit ……………..…………
ประกันสังคม

ไม่มีบตั รฯ

มีบตั รฯ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ฯ 1……………........................................2.....................................................3....................................................

ที%อยู่ปัจจุบนั ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ มือถือ ........................................................ โทรศัพท์บ้าน ................................................. Email: ............................................................................................................................
บุคคลที%สามารถติ ดต่ อได้กรณี เร่งด่วน .................................................................................................... โทรศัพท์.................................................................................................................
การรับราชการทหาร

เกณฑ์แล้ว

ยังไม่เกณฑ์ จะถึงกําหนดปี .....................

สถานะภาพสมรส โสด
สมรส
หม้าย
ชื%อ-สกุล บุคคลในครอบครัวของท่าน
บิ ดา :
มารดา :
คู่สมรส :

หย่า

ได้รบั การยกเว้นเพราะ .......................................................................................................

จํานวนบุตร …………. คน
ที%อยู่

โทรศัพท์

อาชีพ

วุฒิการศึกษาที%ใช้สมัคร
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี

วุฒิที%ได้รบั

ชื%อสถานศึกษา

สาขา/วิ ชาเอก

ปี ทีจบ

คะแนน

ประวัติการทํางาน (รวมทังงานชัวคราว
%
/ การฝึ กงาน)
วันที%เริ% ม

วันที%ออก

ชื%อสถานประกอบการ

ประเภทของธุรกิ จ

ตําแหน่ ง

ค่าจ้าง/เงิ นเดือน

สาเหตุการลาออก

รายละเอียดอื%นๆ
• ท่านเคยสมัครงาน หรือเคยทํางานกับบริ ษทั ในเครือเจริ ญโภคภัณฑ์มาก่อนหรือไม่ ?
• การเดิ นทางมาทํางาน

เดิ นทางมาเอง

หอพักบริ ษัท

• พาหนะส่วนตัวที%สามารถนํามาใช้ในธุรกิ จของบริ ษัทฯ จักรยานยนต์

ไม่เคย

เคย เมื%อไร? ..............................................................................................

สายรถรับ-ส่ง (ระบุ) .....................................................................................................................................
มี

ไม่มี

รถยนต์

มี

ไม่มี

ใบขับขี%

มี

ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทังหมดในใบสมัครนี เป็ นความจริ งถูกต้ องและสมบูรณ์ ทุกประการ หลังจากที%บริ ษทั จ้างเข้ามาทํางานแล้วปรากฏว่าข้อความที%ปรากฏใน
ใบสมัครงาน เอกสารที%นํามาแสดง หรือรายละเอียดที%ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ ง บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที%จะเลิ กจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิ นชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทังสิ น และหากเกิ ดความ
เสียหายใดๆแก่บริ ษทั ข้าพเจ้าขอรับผิ ดชอบในความเสียหายที%เกิ ดขึน
หมายเหตุ : การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
ลายมือชื%อผูส้ มัคร.................................................................

ผลการสัมภาษณ์ (สําหรับเจ้าหน้ าที%)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
พิ จารณาตําแหน่ งงานอื%น .................................................
ความคิ ดเห็น : ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

หน่ วยงาน ...............................................................................รหัส......................................
ตําแหน่ ง ..................................................................................รหัส.....................................
บริ ษทั .............................................................................วันเริ% มงาน..................................
CCA ………………..…….. JG……….. กะ.................... Badge No......................................
เขตปฎิ บตั ิ งาน..............................................................................Work Group....................
ค่าจ้าง…………………บาทต่อ………... ผลประโยชน์ อื%นๆ ……………...…..………………

ลงชื%อหัวหน้ าหน่ วยงาน..................................................................

ลงชื%อฝ่ ายบุคคล..................................................................

(

)

(

)
File: R01 ฉบับที 1 ประกาศใช้ วนั ที 1/1/2559

