บริษ ัท วินเพอร์ฟอร์มานซ ์ จําก ัด
แบบสม ัครงาน
Application for Employment
Application No.

วันทีส
่ มัคร

ตําแหน่งทีส
่ มัคร

Date

อัตราเงินเดือน

Position applied for

เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ

Expected Salary

่ นต ัว / Personal Information
ประว ัติสว
่ นาย / นาง / นางสาว
ชือ

Mobile Phone

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

Name Mr. / Mrs. / Miss
วัน เดือน ปี เกิด

สัญชาติ

Day of Birth

สถานภาพสมรส
Marital Status

่ นาย / นาง
คูส
่ มรสชือ

อายุ/ ปี

Nationality

โสด

Age/Year

สมรส

Single

จํานวนบุตร

Married

No. of children

นามสกุล

Spouse’s Name Mr. / Mrs.

เบอร์โทรศัพท์

Surname

Tel.

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั

Home Address

อีเมล์

E-Mail Address

บุคคลทีต
่ ด
ิ ต่อกรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์

Person to notify in case of emergency

Tel.

ประว ัติการศึกษา / Education Background

่ สถานทีศ
ึ ษา
ชือ
่ ก

ระดับ

มัธยม

Level

คณะ / สาขาวิชา

Institution

G.P.A

Faculty / Major

พ.ศ. ทีส
่ ําเร็จ

ระยะเวลา

Year

Period

Secondary

อาชีวะ / วิชาชีพ
Vocational

ปริญญาตรี
Graduate

สูงกว่าปริญญาตรี
Postgraduate

ประว ัติการทํางาน / Employment History
ตําแหน่งงาน
Position

่ สถานทีท
ชือ
่ ํางาน

วันเข ้าทํางาน

Company

Start Date

วันออกทํางาน
Resign Date

ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อความทีข
่ ้าพเจ ้าเขียนหรือกรอกไว ้ข ้างต ้นเป็ นความจริงทุกประการ ข ้าพเจ ้ายินยอมโดยสมัครใจให ้บริษัทจัดเก็บข ้อมูลส่วนบุคคล และข ้อมูลของบุคคลอ ้างอิงของข ้าพเจ ้า ทัง้ นี้
ข ้าพเจ ้ารับ รองว่าข ้าพเจ ้าได ้รับ ความยินยอมจากบุค คลอ ้างอิงในการให ้ข ้อมูลข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้วและจะเป็ นผู ้รับ ผิด ชอบในกรณี ท เี่ กีย
่ วข ้องกับ การให ้ข ้อมูลของบุคคลอ ้างอิง ทุก ท่าน หากบริษั ท
้ ให ้
ตรวจสอบภายหลังพบว่าข ้อความใดทีข
่ ้าพเจ ้าให ้ไว ้ข ้างต ้นเป็ นเท็ จ ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้บริษัทบอกเลิกการจ ้างงานของข ้าพเจ ้าได ้ทันทีโดยไม่ต ้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน ้าใดๆทัง้ สิน
และหากข ้าพเจ ้าได ้รับการพิจารณาให ้ทํางาน ข ้าพเจ ้าตกลงทําข ้อตกลงการว่าจ ้างตามกฎระเบียบ ข ้อบังคับและหลักเกณฑ์การปฏิบัตงิ านทุกประการ
I hereby certify that all the given statements in the application form are true and correct. I consent to the company to gather my personal data and the reference person’s information. I certify that I have
received the consent from the reference persons to give the above information and agree to be responsible in any case related to every reference person’s given information. If any of the given statements
are found to be untrue, the company has the right to immediately terminate my employment without the duty to pay any compensation or severance pay. In addition in case of being employed by the
Company, I agree to comply with the Company’s order, restriction, regulation or working regulation in all respects.

(Applicant’s Signature)

่
ลงชือ

(

ผู ้สมัคร

)
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