สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศไทย

ติดรู ปถ่าย

ใบสมัครงานและประวัติย่อผู้สมัคร
สถานะส่ วนตัว ครอบครัว ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่ อ

นามสกุล

ชื่อและนามสกุลเขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

บัตรประชาชนเลขที่

ออกให้เมื่อ

ตาหนิ

เกิดวันที่ เดือน ปี พ.ศ.
อายุ
ชื่ อบิดา

ภูมิลาเนาอยูท่ ี่
ปี อาเภอ
นามสกุล

จังหวัด

ชื่ อมารดา

ตาแหน่ง

นามสกุล

ตาแหน่ง

สถานภาพ
ชื่อสามี / ภรรยา
โสด
สมรส
หย่า
ตาแหน่งหน้าที่งาน
หม้าย ที่ทางาน
...........
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่จะติดต่อทางไปรษณี ยไ์ ด้สะดวก

ส่วนสู ง น้ าหนัก สัญชาติ
ซ.ม.
ก.ก.
ที่ทางาน
สัญชาติ

ที่ทางาน

นามสุกลเดิม

ศาสนา
ศาสนา

มีชีวิตอยู่
สัญชาติ

ถึงแก่กรรม
ศาสนา

มีชีวิตอยู่
สัญชาติ

ถึงแก่กรรม
ศาสนา

จานวนบุตร 1 2 3
เพศ
เกิดปี พ.ศ.

รหัสไปรษณี ย ์

4

โทรศัพท์

การศึกษา
ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด /
ที่ต้ งั

วุฒิที่สาเร็ จ

คะแนน เดือน / ปี หลักสูตร /
เฉลี่ย พ.ศ ที่ สาเร็ จ
ปี

ระยะเวลาที่ใช้
ศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด /
ที่ต้ งั

วุฒิที่สาเร็ จ
วุฒิ / สาขา
วิชาเอก

คะแนน
เฉลี่ย

เดือน / ปี
พ.ศ. ที่
สาเร็ จ

หลักสูตร / ระยะเวลาที่ใช้
ปี
ศึกษา

อาชีวศึกษา
วิทยาลัย /
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ
ปัจจุบนั ไม่ได้ศึกษาต่อ

กาลังศึกษาต่อ สาขา / วิชาเอก________________ สถานศึกษา______________________

กิจกรรมระหว่ างการศึกษา
พ.ศ.

สถาบัน

กิจกรรมที่ทา

งานปั จจุบัน
ปัจจุบนั ทางานที่

ภาษีเงินได้

ที่ทางานทากิจการเกี่ยวกับ
สานักงานอยูท่ ี่
เข้าทางานเมื่อ

ที่ทางานออกภาษีไห้
โทรศัพท์
ในตาแหน่ง

ออกภาษีเอง
รายได้อื่นๆที่ได้จากที่ทางาน

ตาแหน่งปัจจุบนั

ปัจจุบนั ต่อเดือน

ลักษณะงานที่ทาโดยย่อ

1__________________
2__________________

เงินเดือนเมื่อเข้าทางาน
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เงินเดือนปัจจุบนั

รายได้อื่นๆนอกจากที่ทางาน
ปัจจุบนั ต่อเดือน
_________________ บาท
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ประวัตกิ ารทางานทีแ่ ล้ วมา
เดือน-ปี ตามลาดับ

ที่ทางาน

จากก่อนไปหลัง
จาก
ชื่อ
ถึง

เงินเดือน
อัตราเริ่ มต้น ตาแหน่ง

ที่ต้ งั

บาท ลักษณะงานที่ทาโดยย่อ

รวมเวลาปี /เดือน กิจกรรมที่ทา

อัตราเมื่อออก
บาท

เดือน-ปี ตามลาดับ

ที่ทางาน

จากก่อนไปหลัง
จาก
ชื่อ
ถึง

สาเหตุที่
ออก

เงินเดือน

ตาแหน่ง ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก

อัตราเริ่ มต้น ตาแหน่ง

ที่ต้ งั

บาท ลักษณะงานที่ทาโดยย่อ

รวมเวลาปี /เดือน กิจกรรมที่ทา

อัตราเมื่อออก
บาท

เดือน-ปี ตามลาดับ

ที่ทางาน

จากก่อนไปหลัง
จาก
ชื่อ
ถึง

ตาแหน่ง ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก

สาเหตุที่
ออก

เงินเดือน
อัตราเริ่ มต้น

ที่ต้ งั

ตาแหน่ง ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก

ตาแหน่ง

บาท ลักษณะงานที่ทาโดยย่อ

รวมเวลาปี /เดือน กิจกรรมที่ทา

อัตราเมื่อออก
บาท

สาเหตุที่
ออก

การอบรม ดูงาน ฝึ กงาน
ปี พ.ศ.
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ชื่อหลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ที่ต้ งั สถาบัน

ระยะเวลา
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ภาษาต่ างประเทศ คอมพิวเตอร์ พิมพ์ ดดี ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ

พิมพ์ดีด - ชวเลข

ระบุ ดีมาก / พอใช้ / เล็กน้อย

ภาษา

พูด

ภาษา

คอมพิวเตอร์

นาทีละ

Word

พิมพ์ดีด

เขียน

ชวเลข

Access

ความสามารถพิเศษอื่นๆ

คา

ภาษา.................

Powerpoint

Photoshop อื่นๆ ระบุ..............................................

คา

ไทย

ภาษาอังกฤษ

Excel

พิมพ์ดีด

ภาษา.................

คา

อังกฤษ

ชวเลข
คา

ภาษา.................

ขับขี่รถยนต์

TOEIC...................คะแนน/สอบเมื่อ..................ขับขี่รถจักรยานยนต์

ไม่ได้

ได้ ใบอนุญาติเลขที่ .............................................

ไม่ได้

ได้ ใบอนุญาติเลขที่ .............................................

TOEFL..................คะแนน/สอบเมื่อ..................กีฬาที่เล่นได้
ไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ

งานอดิเรก

ประเภทของงานทีส่ นใจ
( ระบุได้มากกว่า 1 อย่างตามลาดับจากมากไปน้อย )
เงินเดือนขั้นต่าที่เสนอขอ

บาท

สุ ขภาพ ข้าพเจ้ามีโรคประจาตัวคือ

อาการที่เป็ น
ความถี่ที่เกิดโรค หรื ออาการ

สภานะทางทหาร
เรี ยนสาเร็ จวิชารักษาดินแดนปี ที่
รับราชการทหารแล้วเมื่อปี พ.ศ.

ได้รับการยกเว้น (ไม่ใช่ผอ่ นผัน ) เพราะ
ยศครั้งสุ ดท้าย

ประจาการ ณ
จังหวัด

________________________________________
จะเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.

เป็ นกองหนุนเมื่อ

คัดเลือกแล้วไม่ถูกเกณฑ์ที่อาเภอ
จังหวัด____________เมื่อปี พ.ศ.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ขา้ พเจ้าได้เขียนข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่ า
ข้าพเจ้ าได้ปิดบังความเป็ นจริงในเรื่องใด ข้าพเจ้ ายินยอมให้ สมาคมฯ ยกเลิกการสมัครงานของข้ าพเจ้ า
หรือหากข้าพเจ้ าได้ เข้ามาทางานกับสมาคมฯ แล้ ว ให้ สมาคมฯ ดาเนินการให้ ข้าพเจ้ าพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ของสมาคมฯ ทันที
ลงชื่อ
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ผูย้ นื่ คาขอสมัครงาน

วันที่
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