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3.  ประวัติการทํางาน 
เดือน/ปีที่เข้าทํางาน สถานที่ทํางาน ตําแหน่ง งานที่รับผิดชอบ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก ถึง      

       

       

       

 

4.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ ....................................... ตําแหน่ง .................................................... 

     เงินเดือนสุดท้าย ........................... บาท สถานทีท่ํางาน ........................................................... 

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

     วัน เดือน ป ีเข้าทํางาน ............................................ โทรศัพท์ ................................................. 

 

5.  ประวัติการฝึกอบรม 
หลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

6.  ความรู้ ความสามารถ หรือความชาํนาญพิเศษ 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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7.  บุคคลรับรองที่สามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม 

 

     7.1  ช่ือ – นามสกุล ........................................... ความสัมพันธ์ ........................................... 

            ระยะเวลาที่รูจ้ัก .............................. ตําแหน่ง ............................................................. 

            สถานทีท่ํางาน / ที่อยู่ .................................................................................................. 

            โทรศัพท์ ........................................ อีเมล์ .................................................................. 

    7.2  ช่ือ – นามสกุล ........................................... ความสัมพันธ์ ........................................... 

            ระยะเวลาที่รูจ้ัก .............................. ตําแหน่ง ............................................................. 

            สถานทีท่ํางาน / ที่อยู่ .................................................................................................. 

            โทรศัพท์ ........................................ อีเมล์ .................................................................. 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีร่ะบไุว้ในใบสมัครนี้เปน็ความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบ

ดีว่าหากระบขุ้อความที่บิดเบือนจากความเปน็จริง จะเป็นสาเหตใุห้ถูกตัดสิทธิจากการเปน็พนกังาน 

และ / หรือถกูปลดออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รบัเงินชดเชย 

 

 

       (ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร 

       ยื่นใบสมัครวันที่ ......... / ..................../ ................ 


