บริ ษัท เอ็นทีซี รั บ- ส่ งพัสดุด่วน จํากัด
29,31,33 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 12010
โทรศัพท์ 02-5237042-6 โทรสาร 025237047
ใบสมัครงาน (Application Form)
เอกสารการสมัครงาน
รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1-2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป
 สําเนาประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวน 2 ชุด
 สําเนาใบรับรองการศึกษา จํานวน 2 ชุด
อื่นๆ ( )หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ) ใบผ่านเกณฑ์ทหาร
( ) ใบขับขี่ ( ) การอบรม
ประวัตสิ ่ วนตัว ( กรุ ณากรอกให้ ครบทุกช่ อง )
ชื่อ-สกุล ………….………………………………………………… เพศ ชาย หญิง
สมัครตําแหน่ง ..................................................... เงินเดือนที่ต้องการ ................................................
เกิดเมื่อวันที่ ……… เดือน ................... พ.ศ. ............... อายุ .......... ปี .............. เดือนสัญชาติ ......................
เชื ้อชาติ ................. ศาสนา ................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ ............ หมู่............. ถนน.....................
ตําบล/แขวง..............อําเภอ/เขต .................... จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ ...................เลขที่บตั ร
ประจําตัวประชาชน ......................... ออกให้ ณ อําเภอ/เขต .....................จังหวัด..................... วันที่ ออกบัตร
................................ บัตรหมดอายุวนั ที่ ..................................ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ .......... หมู่ ........ ถนน ........
ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด .............. รหัสไปรษณีย์....... .......................
โทรศัพท์มือถือ ............................ลักษณะที่พกั ปั จจุบนั (บ้ าน/ห้ องเช่า) ................................................. พัก
อาศัยอยู่กบั .................................................
ประวัตคิ รอบครัว
สถานภาพ  โสด สมรส หย่าร้ าง แยกกันอยู่
คู่สมรส ชื่อ – สกุล ....................................................เบอร์ โทร...........................................................
มีบตุ รจํานวน .......คน ชาย .....คน หญิง.......คน มีพี่น้อง.....คน ชาย......คน หญิง......คน เป็ นคนที่ .......
บิดาชื่อ ................................................................. อาชีพ .................................................................
มารดาชื่อ .............................................................. อาชีพ .................................................................
ประวัตกิ ารศึกษา (เริ่มจากลําดับสูงสุด)
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ปี ที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัตกิ ารทํางาน(เริ่มจากลําดับล่ าสุด)
ชื่อบริษัท
ตําแหน่ ง

เงินเดือน

ระยะเวลา

สาเหตุท่อี อก

ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีดไม่ได้  ได้ ภาษาไทย ...............คํา/นาที ภาษาอังกฤษ ..............คํา/นาที
คอมพิวเตอร์  ไม่ได้  ได้ ระบุรายละเอียด ...................................................................
ขับรถจักรยานยนต์ ไม่ได้  ได้ ใบขับขี่เลขที่ ....................................................................
ขับรถยนต์
ไม่ได้  ได้ ใบขับขี่เลขที่ ....................................................................
มียานพาหนะส่วนตัวหรื อไม่ ไม่มี  มี โปรดระบุยี่ห้อ......................เลขทะเบียน......................
งานอดิเรก...................................................................................................................................
กีฬาที่ชอบ .................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ ………………………………………………………………………………………
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉกุ เฉิน.......................................... เกี่ยวข้ องเป็ น ...................................ที่อยู่
......................................................................................เบอร์ โทรศัพท์.......................................
หากบริ ษัทฯรับท่านเข้ าทํางาน ท่านสามาระหาเงินคํ ้าประกันตามอัตราจ้ าง
1 เดือน ( )ได้ ( )ไม่ได้
(กรณีไม่ได้ ท่านยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักเงินคํ ้าประกันจากเงินเดือนเป็ นรายงวดๆ ละ 500 บาท จนครบ) การลาออก
จากบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากแจ้ งล่วงหน้ าน้ อยกว่า 30 วัน
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทางบริ ษัทฯ หักเงินคํ ้าประกันหรื อเงินเดือนในอัตราเงินเดือน 1 เดือน ในการปฏิบตั ิงาน สามารถ
เปลีย่ นแปลงตําแหน่งหน้ าที่ได้ ตามความเหมาะสม ( )ยินยอม ( )ไม่ยินยอม
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความดังกล่าวทั ้งหมดในใบสมัครนี ้ เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากบริ ษัทฯมี
สิทธิที่จะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสียหายใดๆทั ้งสิ ้น
ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร
(
)
วันที่ .........../............./................

