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เครือศรีพงษ์กรุ๊ป
45/1-5 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.055-444777 โทรสาร 055-440770
“หนังสือ เครือ่ งเขียน และไลฟ์สไตล์ครบวงจร ครบครัน ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ”

ใบสมัครงาน
อ่านตรงนีก้ ่อน! ขอให้กรอกใบสมัครนีด้ ้วยตนเองและตามความจริง
หากบริษัทรับคุณเข้าทางานแล้วภายหลังทราบว่าไม่เป็นจริง บริษัทสามารถพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
วันทีส่ มัคร :
ต้ำแหน่ง :
รูป
เงินเดือนทีค่ ำดหวัง :
ต้ำแหน่งส้ำรอง :
เงินเดือนต่้ำสุดทีร่ ับได้ :
ท้ำไมเลือกสมัครต้ำแหน่งนี:
นำ้ หนัก
กก.
ทรำบข่ำวกำรสมัครจำก :
วันทีค่ ำดจะเริ่มงำนได้ :
ส่วนสูง
ซม.
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นำมสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
อำยุ :
ปี
เดือน
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) :
หมู่โลหิต :
ชื่อเล่น :
เพศ
ชำย
หญิง สัญชำติ :
เชือชำติ :
ศำสนำ :
เลขทีบ่ ตั รประจ้ำตัวประชำชน :
วันทีอ่ อกบัตร :
บัตรหมดอำยุ:
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน :
เบอร์โทร :
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั :
เบอร์โทร :
บัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล :
ไม่มี
มี ชื่อโรงพยำบำล :
บุคคลทีต่ ิดต่อเมื่อไม่สำมำรถติดต่อคุณได้ :
เบอร์โทร :
สถำนภำพ (ตำมจริง) :
โสด
สมรส (ทังจด และไม่จดทะเบียน)
หม้ำย
หย่ำ
แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อำยุ :
อำชีพ :
สถำนทีท่ ้ำงำนคู่สมรส :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรณีมีบตุ ร ชำย :
คน หญิง :
คน ผู้ดูแลบุตรขณะท้ำงำน :
จ้ำนวนผู้อยู่ในอุปกำระ :
อำยุ :
อำยุ :
ขณะนีท่ำนตังครรภ์อยู่หรือไม่
ตังครรภ์อยู่..................เดือน
ไม่ตังครรภ์
คุณได้คุมก้ำเนินหรือไม่
คุม
ไม่คุม
ภำยใน 2 ปี คุณคิดจะมีบตุ รหรือไม่ :
กำรเกณฑ์ทหำร :
เกณฑ์แล้ว
ยังไม่เกณฑ์ /จะถึงก้ำหนดเมื่อ :
ได้รับกำรยกเว้นเพรำะ :
อุปสมบท :
ผ่ำนกำรอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ได้รับกำรอุปสมบทเนือ่ งจำก :………………………………………………………………..
ชื่อบิดำ :
อำยุ :
อำชีพ :
เบอร์โทร :
ชื่อมำรดำ :
อำยุ :
อำชีพ :
เบอร์โทร :
มีพนี่ อ้ งทังหมด :
คน ชำย :
คน หญิง :
คน คุณเป็นบุตรคนที่ :
ปัจจุบนั ตัวคุณ :
ก้ำลังศึกษำที่ :
ท้ำงำนอยู่ที่ :
เพิง่ เรียนจบ
ว่ำงงำน
ประวัติการศึกษา (เริม่ จากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ)
วุฒิการศึกษา
สถาบัน
คณะ/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
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ประวัติการฝึกงาน/ การฝึกอบรม (เริม่ จากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ)
สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
ฝึกงานตาแหน่ง /อบรมหลักสูตร

สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท

ระยะเวลา

ประวัติการทางาน (เริม่ จากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ)
ระยะเวลา (ว/ด/ป)
ตาแหน่ง
เงินเดือน หน้าที่รับผิดชอบหลัก
เริม่
ถึง

ด้านภาษา
อังกฤษ

การอ่าน

ภำษำอื่นๆ .....................................
ด้านคอมพิวเตอร์
Word

ความสามารถพิเศษ
ความเข้าใจ

Excel

การพูด

Powerpoint

เหตุผลที่ออก

การเขียน

อื่นๆ

Internet

โปรแกรมอื่นๆ ........................................................................................................................................................................................................................
ด้านการพิมพ์
ไม่ได้
ได้
ไทย ............ ค้ำ/นำที
อังกฤษ............ ค้ำ/นำที
ด้านการขับรถ

รถจักรยำนยนต์
รถยนต์
รถยนต์ประเภท2

มีใบขับขี่ เลขที.่ ......................................................
มีใบขับขี่ เลขที.่ ......................................................
มีใบขับขี่ เลขที.่ ......................................................

ด้านการใช้เครือ่ งสานักงาน ระบุ :
ความรูพ้ ิเศษ ระบุ :
เคยเจ็บป่วยด้วยโรคเรือรังหรือไม่
เคยเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือไม่
ร่ำงกำยมีส่วนใดพิกำรหรือไม่
ปัจจุบนั มีโรคประจ้ำตัวหรือไม่
ปัจจุบนั มีประวัติแพ้ยำหรือไม่
เคยต้องโทษทำงแพ่งหรืออำญำหรือไม่
เคยถูกไล่ออกจำกงำนหรือถูกเลิกจ้ำงหรือไม่
ปฏิบตั ิงำนนอกจังหวัดอุตรดิตถ์(ชั่วครำว)
ปฏิบตั ิงำนเป็นกะหมุนเวียน
ปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำตำมค้ำสั่งผู้บงั คับบัญชำ

ประวัติสุขภาพร่างกาย
ไม่เคย
เคย (ระบุ) :
ไม่เคย
เคย (ระบุ) :
ไม่มี
มี (ระบุ) :
ไม่มี
มี (ระบุ) :
ไม่มี
มี (ระบุ) :
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่เคย
เคย โทษฐำน :
ไม่เคย
เคย โทษฐำน :
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

ไม่มีใบขับขี่
ไม่มีใบขับขี่
ไม่มีใบขับขี่

ขับขีม่ ำแล้ว.............ปี
ขับขีม่ ำแล้ว.............ปี
ขับขีม่ ำแล้ว.............ปี
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ตรวจสำรเสพติดตำมนโยบำยบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงหน้ำทีต่ ำมควำมเหมำะสม
ท้ำสัญญำค้ำประกันกำรท้ำงำน
รับค่ำจ้ำงผ่ำนธนำคำรตำมทีบ่ ริษัทฯก้ำหนด
เป็นบุคคลทีม่ ีหนีสินล้นพ้นตัว
มีรอยสักในร่ำงกำย
กำรสูบบุหรี่
ชื่อบุคคลในบริษัทนีทีท่ ำ่ นรู้จักคุ้นเคย :
ชื่อบุคคลทีย่ ินดีรับรองควำมประพฤติ :
ทีอ่ ยู่/ทีท่ ้ำงำน :

ไม่ขัดข้อง
ไม่ขัดข้อง
ไม่ขัดข้อง
ไม่ขัดข้อง
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่สูบ

ขัดข้อง
ขัดข้อง
ขัดข้อง
ขัดข้อง
เป็น ระบุ :
มี ระบุบริเวณทีม่ ีรอยสัก :
สูบ วันละ.................มวน
ควำมสัมพันธ์ :
อำชีพ/ต้ำแหน่ง :
ควำมสัมพันธ์ :
เบอร์โทร :

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง
1. สิ่งทีค่ ุณคำดหวังว่ำจะได้รับจำกกำรท้ำงำนทีน่ ี่...................................................................................................................................................................
2. เป้ำหมำยในกำรท้ำงำน หรือเป้ำหมำยในชีวิตของคุณคือ ..................................................................................................................................................
3. คุณไปสมัครงำนทีไ่ หนไว้บำ้ ง และผลของกำรสมัครงำน...................................................................................................................................................
4. กำรท้ำงำนทีน่ ี่ คุณต้องเริ่มจำกกำรทดลองงำนคือเรียนรู้งำนควบคู่กับกำรท้ำงำน ซึ่งคุณจะต้องตังใจทีจ่ ะเรียนรู้และขยันท้ำงำน
จึงสำมำรถท้ำงำนได้ คุณพร้อมไหม...................................................................................................................................................................................
5. พนักงำนในเครือศรีพงษ์กรุ๊ปทุกต้ำแหน่งต้องเป็นคนทีม่ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และรักงำนบริกำร คุณคิดว่ำคุณเป็นคน
แบบนันหรือไม่....................................................................................................................................................................................................................
6. คุณพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทท้ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ พัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถสูงขึน และอดทนต่ออุปสรรคในกำรท้ำงำนหรือไม่
............................................................................................................................................................................................................................................
7. “ควำมซื่อสัตย์สุจริต” ส้ำหรับคุณมีควำมส้ำคัญเพียงใด.....................................................................................................................................................
8. อธิบำยถึงตัวคุณ (เช่น มีนสิ ัยอย่ำงไร).................................................................................................................................................................................
9. คุณคิดว่ำคนทีจ่ ะประสบควำมส้ำเร็จในงำนอำชีพควรประกอบด้วยอะไรบ้ำง...................................................................................................................
10. วันหยุด หรือเวลำว่ำง คุณมักจะท้ำอะไร.........................................................................................................................................................................
11. บริษัทเปิดบริกำรเวลำ7.30-20.30น.(แบ่งเป็น3ผลัด/ท้ำงำนสัปดำห์ละ6วัน)เป็นอุปสรรคส้ำหรับคุณหรือไม่...............................................................
12. บำงครังบริษัทมีประชุมพนักงำนและอำจกลับดึก เป็นอุปสรรคส้ำหรับคุณหรือไม่.........................................................................................................
13. หำกบริษัทตกลงรับคุณเข้ำท้ำงำน คุณต้องเตรียมตัวกี่วันก่อนเริ่มงำน............................................................................................................................
14. ระยะทำงจำกบ้ำนหรือทีพ่ กั ของคุณประมำณ......................................กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ..............................นำที
15. ถ้ำคุณได้รับเลือกให้เข้ำท้ำงำนทีน่ แี่ ล้ว ทีอ่ ื่นก็ตกลงรับคุณด้วยเช่นกัน คุณจะตัดสินใจอย่ำงไร......................................................................................
16. คุณรู้จักเครือศรีพงษ์กรุ๊ปมำก่อนหรือไม่ และ“ศรีพงษ์กรุ๊ป” ในควำมคิดเห็นของคุณคือ................................................................................................
17. หำกบริษัทรับคุณเข้ำท้ำงำนแล้วพิจำรณำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยต้ำแหน่งหรือสถำนทีท่ ้ำงำน คุณยินยอมหรือไม่ ..............................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยละเอียดทังหมดทีใ่ ห้ไว้ในใบสมัครนีถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกบริษัท ตรวจพบภำยหลังว่ำ
ข้อควำมตอนหนึง่ ตอนในเป็นเท็จหรือมีเจตนำปกปิด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯ บอกเลิกจ้ำงได้ทนั ที โดยไม่ต้องมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำแต่ประกำรใด
และขอร้บรองว่ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องค่ำทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทังสินจำกบริษัทฯ
ลำยมือชื่อผู้สมัคร :

...............................................................................
( .............................................................................. )

วันทีส่ มัคร :.......................................................

