ใบสมัครงำน
ลับเฉพาะ
บริ ษทั อิ นโนเวทีฟ ดีซายน์ แอนด์ อาร์คิเทคเชอร์ จากัด
INNOVATIVE DESIGN & ARCHITECTURE CO., LTD.

รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ ้ว

คำแนะนำ : โปรดอ่านให้ ละเอียดก่อนกรอกใบสมัครนี ้
1. โปรดกรอกข้ อความต่างๆ ให้ ชดั เจนด้ วยลายมือ ข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีก่ รอกอย่างสมบูรณ์
ของท่านจะเป็ นประโยชน์ ตอ่ การพิจารณา และว่าจ้ างของท่าน
2. ใบสมัครของท่านถือเป็ นเอกสารลับเฉพาะทีท่ างบริษัทจะรักษาไว้ ในแฟ้มสมัครงานเป็ นระยะเวลา
หนึง่ ปี และจะเรียกสัมภาษณ์ในกรณีทมี่ ีตาแหน่งทีเ่ หมาะสมกับคุณสมบัติทใี่ ห้ ไว้ วา่ งลง
วัน-เดือน-ปี ทีเ่ ขียนใบสมัคร
เงินเดือนทีต่ ้ องการ
เงินเดือนทีต่ ้ องการ

ตาแหน่งทีส่ มัคร
ตาแหน่งทีส่ นใจรองลงมา

บาท
บาท

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-ชื่อสกุล

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วัน-เดือน-ปี ทีเ่ กิด
สถานทีเ่ กิด (ระบุจงั หวัดทีเ่ กิด)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
หอพัก
บ้ านเช่า

อายุ

ปี
สัญชาติ

บ้ านของตนเอง

ชื่อเล่น
เพศ
กก. ส่วนสูง
ศาสนา
โทร.
อื่นๆ ระบุ

น ้าหนัก

พักอยู่กบั บิดามารดา

ซม.

ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา
อายุ
ปี
อาชีพ
ชื่อมารดา
อายุ
ปี
อาชีพ
พีน่ ้ องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
คน เป็ นชาย
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
ชื่อคูส่ มรส
สัญชาติ
อาชีพ
สถานทีท่ างาน
จดทะเบียนสมรสหรือไม่
ไม่จด
จด ณ อาเภอ/เขต
จานวนบุตร
คน
เพศ
อายุ
พันธะทำงทหำร
ท่านพ้ นพันธะการรับราชการทหารหรือยัง
พ้ นพันธะแล้ ว
ได้ รับการยกเว้ นเมือ่

ยัง จะพ้ น เมือ่
เพราะ

มีชีวิตอยู่
มีชีวิตอยู่
คน

เป็ นหญิง
ม่าย
ตาแหน่ง
โทร.
จังหวัด

เสียแล้ ว
เสียแล้ ว
คน
แยกกันอยู่

ประวัติกำรศึกษำ
ระดับ

สถำนศึกษำและที่ตงั ้

ปี พ.ศ. เริ่ มจบ

สำขำวิชำ

วุฒิท่ ไี ด้ รับ

เงินเดือนและอื่นๆ

สำเหตุท่อี อก

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
การศึกษาอื่นๆ
การฝึ กอบรม
ท่านมีแผนการศึกษาต่อหรือไม่

ไม่มี

มี ระบุรายละเอียด

ระบุวิชาทีส่ นใจมากทีส่ ดุ

น้ อยทีส่ ดุ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

สถำนที่ทำงำนและที่ตงั ้

วัน-เดือน-ปี
เริ่ มต้ น สิน้ สุด

ตำแหน่ ง
และควำมรับผิดชอบ

ควำมสำมำรถพิเศษ
การใช้ ภาษา (ดี/พอใช้ )
พูด
ฟัง
อ่าน

ภาษา
ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ
ระบุเครื่องใช้ สานักงานทีท่ ่านมีความชานาญในการใช้

ความสามารถและความชานาญพิเศษอื่นๆ (ถ้ ามี)
เขียน

ใบอนุญาตในสาขาวิชาชีพทีไ่ ด้ รับ (ถ้ ามี เช่น ใบขับขี่ยานพาหนะ,
ใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ)

กิจกรรม / กีฬำ
ช่วงเวลาทากิจกรรม

กิจกรรม / กีฬา

สมาชิก ชมรม/สมาคม/
องค์กร/พรรคการเมือง

ตาแหน่งและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

ระหว่างศึกษา
ระหว่างการทางาน
อื่นๆ
สุขภำพ
โรคทีเ่ จ็บป่ วยเป็ นประจา
ไม่มี
โรคตาบอดสี
ไม่เป็ น
ในรอบ 5 ปี ทผี่ ่านมาเคยป่ วยหนักต้ องเข้ าโรงพยาบาลหรือไม่
ไม่เคย
สภาพร่างกายปั จจุบนั
ชื่อ-นามสกุล

มี ระบุ
เป็ น ระบุสี
เคย โรค
วัน เดือน ปี
ป่ วยเป็ นโรค

สมบูรณ์ดี

ระบุชื่อบุคคลทีท่ างบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน (ทีไ่ ม่ใช่ญาติ) มา 3 ท่าน
ความสัมพันธ์
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานทีต่ ิดต่อได้ / โทรศัพท์

1
2
3
4
กรณีฉกุ เฉินให้ แจ้ ง ชื่อ

เกี่ยวข้ องเป็ น

ทีอ่ ยู่

โทร.

ท่านมีคนรู้จกั ทีท่ างานกับบริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน์ แอนด์ อาร์คิเทคเชอร์ จากัด หรือไม่
ไม่มี
มี ระบุชื่อ และ ตาแหน่ง
ความสัมพันธ์
ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน์ แอนด์ อาร์ คิเทคเจอร์ จากัด จากแหล่งใด
หนังสือพิมพ์

บุคคลภายนอก

พนักงานบรษัทฯ

อื่นๆ

ถ้ าท่านผ่านการคัดเลือกเข้ าทางาน ท่านพร้ อมทีจ่ ะเข้ าทางานได้ ทนั ทีหรือไม่
ได้ ทนั ที

ไม่ได้ ต้ องใช้ เวลาหลังจากได้ รับแจ้ ง

วัน

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับท่านทีต่ ้ องการเสนอเพิม่ เติม

เอกสำรประกอบใบสมัคร
1. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ ้ว 2 รูป
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
3. สาเนาบัตรประชาชน
1.
2.
3.
4.

4.
5.
6.

สาเนาหลักฐานการศึกษา
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
อื่นๆ

โปรดอ่ ำนข้ อควำมข้ ำงล่ ำงนีโ้ ดยละเอียด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทังหมดที
้
ป่ รากฎในใบสมัครนี ้เป็ นความจริงและถูกต้ องทุกประการ หากข้ อความใดผิดจากความเป็ นจริง
หรือมีการตรวจพบในภายหลัง บริษัทฯ มีสิทธิ์พิจารณาเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที
ข้ าพเจ้ ายินดีทจี่ ะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ
ข้ าพเจ้ ารับรู้วา่ การจ้ างนี ้เป็ นการจ้ างชัว่ คราว ทังนี
้ ้ขึน้ อยู่กบั ผลของการปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ า ในระหว่างทดลองงาน ซึ่งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 120 วัน
เมือ่ บริษัทฯ รับข้ าพเจ้ าเข้ าทางานแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินดีให้ บริษัทฯ โอนหรือย้ ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่เรียกร้ องผลตอบแทนใดๆ อีก
จากบริษัทฯ
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
วัน

เดือน

ปี

เนือ้ ที่สำหรั บบริษัท
วัน เดือน ปี ทีน่ ัดสัมภาษณ์
สรุปความเห็นของผู้สมั ภาษณ์

ลงชื่อ

ผู้สมั ภาษณ์

วัน

เดือน

ปี

ลงชื่อ

ผู้สมั ภาษณ์

วัน

เดือน

ปี

ลงชื่อ

ผู้สมั ภาษณ์

วัน

เดือน

ปี

ผลการสัมภาษณ์
ไม่รับ

รับไว้ พิจารณา

อื่นๆ

ผู้สมัครรับทราบ
/

รับเข้ าทดลองงาน

ผู้อนุมตั ิเข้ าทางาน

วัน-เดือน-ปี
ตาแหน่ง

/
บันทึกเพิม่ เติม

สังกัด
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงคือ
เงินเดือน

วัน-เดือน-ปี ทีล่ าออก
เหตุผลการลาออก

ค่าพาหนะ
อื่นๆ

/
/

