
บริษัทในเครือ วรวุฒ ิ
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่111/1 หมู่ 4 

ต ำบลป่ำแดด อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทร 053-812813 โทรสำร 053-812814 

 
 

ต ำแหน่งงำนท่ีสมคัร.................................................................................... 
เงินเดือนท่ีคำดหวงั                                                                    บำท 

วนัท่ีพร้อมจะท ำงำน 

ช่ือ-สกลุ..........................................................................................ช่ือเล่น...........................วนั/เดือน/พ.ศ.ท่ีเกิด.................................................... 
อำย.ุ..............ปี     เพศ            ชำย          หญิง    เช้ือชำติ.............................ศำสนำ.............................ส่วนสูง....................................(เซนติเมตร)    
น ้ ำหนกั.............................(กิโลกรัม)   บตัรประชำชนเลขท่ี............................................................... ออกให ้ณ.................................................... 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น............................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์.........................หมำยเลขโทรศพัท.์..................................มือถือ......................................อีเมล......................................................... 
เป็นบำ้น                  บำ้นตวัเอง              บำ้นบิดำ-มำรดำ                   บำ้นญำติ                 บำ้นเช่ำ/หอพกั   เดือนละ...............................บำท 
สถำนภำพ                    โสด                   สมรสจดทะเบียน                  สมรสไม่จดทะเบียน                   หยำ่ร้ำง      จ ำนวนบุตร.............คน 
กำรเกณฑท์หำร             รับรำชทหำรแลว้                           รอเกณฑท์หำร                        จบัไดใ้บด ำ                       ไดรั้บยกเวน้ 

ช่ือ-สกลุ อำย/ุปี อำชีพ ช่ือสถำนท่ีท ำงำนและท่ีตั้ง หรือท่ีอยูปั่จจุบนั 
บิดำ    
มำรดำ    
คู่สมรส    
มีพี่นอ้งจ ำนวน......................คน  ชำย........................คน หญิง........................คน  ผูส้มคัรเป็นคนท่ี......................อำชีพพ่ีนอ้งแต่ละคนมีดงัน้ี:- 

คนท่ี ช/ญ ช่ือ-สกลุ อำย ุ ท่ีท ำงำน/ท่ีตั้ง/โทรศพัท ์
     
     
     

ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ใหร้ะบุวำ่ ดี/ปำนกลำง/นอ้ย) 

เขียน พดู อ่ำน ควำมสำมำรถพเิศษ/ควำมช ำนำญในกำรใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ 

องักฤษ    พิมพดี์ด                      ไทย        จ ำนวน..................ค  ำ/นำที 
                                    องักฤษ  จ ำนวน..................ค  ำ/นำที 
เคร่ืองคิดเลข                   คล่อง             ปำนกลำง            นอ้ย 
กำรใชค้อมพิวเตอร์         คล่อง             ปำนกลำง            นอ้ย 
โปรแกรม...................................................................................... 
...................................................................................................... 

ภำษำอ่ืนๆ (ระบุ)    

ควำมสำมำรถขบัข่ีรถยนต ์                                        ได ้               ไม่ได ้
ควำมสำมำรถกำรขบัขี่จกัรยำนยนต ์                         ได ้               ไม่ได ้
ใบอนุญำตขบัข่ีรถยนต ์เลขท่ี......................................................................... 
ใบอนุญำตขบัข่ีรถจกัรยำนยนต ์เลขท่ี............................................................ 

ท่ำนมีโรคประจ ำตวั ปัญหำสุขภำพ ประสบอุบติัเหตรุ้ำยแรงหรือมีส่วนใดพิกำรหรือไม่              ไม่มี               มี, ระบุ…………………………. 

ท่ำนเคยมีคดีในศำลหรือถูกตอ้งโทษจ ำคุกหรือไม่                                                                         ไม่เคย            เคย, เหตุผล…………………….. 

ท่ำนลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินหรือไม่                                                                                                ไม่เคย           เคย, เหตุผล…………………....... 

ท่ำนทรำบข่ำวสำรกำรรับสมคัรงำนจำกช่องทำงใด (ระบุ)....................................................................................................................................... 

รูปถ่ำย 

Photo 

User
Rectangle

User
Vorrawut



ประวตักิำรศึกษำ (ระบุทุกระดบั) 

ระดบักำรศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำและท่ีตั้ง วฒิุ สำขำวชิำ ปีท่ีส ำเร็จ เกรดฉล่ีย 

ประถมศึกษำ      

มธัยมศึกษำตอนตน้      

มธัยมศึกษำตอนปลำย      

อำชีวศึกษำ      

มหำวทิยำลยั      

อ่ืนๆ (ระบุ)      

กิจกรรมระหวำ่งศึกษำ.............................................................................................................................................................................................. 
กำรฝึกอบรม............................................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนมีโครงกำรจะศึกษำต่อหรือไม่ อยำ่งไร.............................................................................................................................................................. 

ประวตักิำรท ำงำน (ระบุสถำนทีทุ่กแห่งทีเ่คยปฏบิัตมิำ) 

             
           ช่ือสถำนประกอบกำร 

 
ประเภทกิจกำร 

เดือน/พ.ศ.  
ต ำแหน่งหนำ้ท่ี 

 
เงินเดือน 

 
สำเหตุท่ีออก เขำ้ ออก 

       
       
       
       

บุคคลอำ้งอิง (ระบุช่ือ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรติดต่อ)  (1)……………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

              ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมดงักล่ำวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร ถำ้หลงัจำกจำ้งเขำ้มำท ำงำนแลว้ไดพ้บวำ่ขอ้ควำมใน

ใบสมคัรงำน เอกสำรท่ีน ำมำแสดง หรือรำยละเอียดท่ีใหไ้วไ้ม่เป็นควำมจริง บริษทัมีสิทธ์ิพิจำรณำเลิกจำ้งและพน้จำกกำรเป็นพนกังำนของบริษทั

ทนัที โดยไม่มีสิทธ์ิใดๆท่ีพึงไดห้รือกำรชดเชยใดๆ ทั้งส้ิน 

                                                                              ลำยเซ็น                  ……………………………………………… 

                                                                              ลำยมือตวับรรจง (…………………………………………….) 

                                                                                                       ลำยมือช่ือผูส้มคัร 

                                                                                              วนั............/............../............. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่                                                                                                                  เอกสำรสมคัรงำน 
วนัท่ีเร่ิมงำน ............................................................................................................ 
ต ำแหน่งท่ีเร่ิม ......................................................................................................... 
ระยะเวลำทดลองงำน ตั้งแต่วนัท่ี ...............................ถึงวนัท่ี................................. 
หมำยเหตุ..................................................................................................................  
 

ลำยเซ็นผูส้มัภำษณ์.............................................................วนัท่ี............................... 

1.ส ำเนำบตัรประชำชน 

2.ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

3.ส ำเนำรับรองผลกำรเรียน 

4.รูปถ่ำย 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป 

5.ส ำเนำใบผำ่นเกณฑท์หำร 

6.อ่ืนๆ 
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