
บริษัท ไอเอสโอ  เอน็จเินียร่ิง  จาํกัด 
ISO ENGINEERING CO., LTD. 

ใบสมัครงาน 

วนัท่ีเขียนใบสมคัร.................................................................. 
สมคัรตําแหน่ง  : 1.….…………………….…….………………………2..............................................................................      
เงินเดือนท่ีต้องการ   ……………................................  บาท / เดือน         
1. ประวัตส่ิวนตัว
ช่ือ – นามสกลุ     : …………………………………………………………….........………… ช่ือเลน่…………………………… 
Name in English  : ……………………………………………………………………………. เพศ         ชาย         หญิง 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ……………..     หมูท่ี่ …………………………...………  ถนน …………….…………......... 
ตําบล/แขวง ……………………..................     อําเภอ/เขต ……………....…………….  จงัหวดั  ......................................
รหสัไปรษณีย์  ………………………………      E-mail  …..........……………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ………………………... หมูท่ี่ ……………….....………….…….. ถนน  ............………......…….....
ตําบล/แขวง  ………………………………...     อําเภอ/เขต …………………….......……          จงัหวดั  ...………….......…..........  
รหสัไปรษณีย์  ………………………………. โทรศพัท์  …………..........................…. มือถือ  .......................................  
ท่ีอยูปั่จจบุนั             อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง            บ้านเช่า         หอพกั         อ่ืน ๆ ระบ ุ………........…….……...  

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ…..…... ปี     สว่นสงู ……............. ซม.  นํา้หนกั ................................ กก. 
สญัชาติ  …………………..…………................ เชือ้ชาติ ………………..................     ศาสนา ……….....…………..................    
บตัรประชาชนเลขท่ี..............……...................... สถานท่ีออกบตัร…………..…….……… บตัรหมดอาย…ุ……….......................  
สถานภาพทางการทหาร       ได้รับการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนนุ       ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี ……….....… 
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ตดิต่อได้…………………..……………………………………………………………...................................  
เก่ียวข้องกับผู้สมัคร......................................................................โทร. …............................................................................. 
2. ประวัตคิรอบครัว
สถานภาพ              โสด       สมรส        หม้าย หยา่/แยกกนัอยู่ 
กรณีแต่งงาน                 จดทะเบียน                  ไมไ่ด้จดทะเบียน          
ช่ือภรรยา/สามี  ……………………………………………………………………………………………................……………… 
ช่ือ/สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………………………….…………..……................……… 
ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………………………………….……...............…… 
มีบตุร ……........……. คน         จํานวนบตุรท่ีกําลงัศกึษา …….........……. คน       จํานวนบตุรท่ียงัไมเ่ข้าศกึษา …...…....…... คน 

ช่ือ-สกุล (1-2 สาํหรับบดิา/มารดา 3-5 สาํหรับพ่ีน้อง) อายุ อาชีพ เบอร์มือถือ 

1.บิดา 
2.มารดา 
3. 
4. 
5. 

รูปถ่าย 1 นิว้



 
 

  

3. ประวัตกิารศกึษา 
ระดับการศกึษา สถาบันการศกึษา  สาขาวชิา เร่ิม ถงึ เกรดเฉล่ีย 

มธัยมปลาย / ปวช.      
ปวส. / อนปุริญญา      
ปริญญาตรี      
อ่ืน ๆ      

 

4. ประวัตกิารทาํงาน ระบุรายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลาํดับจากปัจจุบันก่อน 

สถานที่ทาํงาน 
(ช่ือ/สถานที่) 

ระยะเวลา 
(จากปี / ถงึปี) 

ตาํแหน่งงาน 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

โดยสังเขป 
ค่าจ้าง 

เงนิเดือน 
เหตุผลที่ออก 

1. ที่ทาํงานปัจจุบนั 

 
 
 
 

   

 

 

 

2. 

 
 
 
 

   

 

 

 

3. 

 
 
 
 

   

 

 

 

 
5. ความถนัดทางภาษา 

ภาษา 
พดู  เขียน  อ่าน  

ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ 
ภาษาไทย          
ภาษาองักฤษ            
อ่ืนๆ          

 

6. ความสามารถพเิศษ / ใบประกอบวชิาชีพ 
พิมพ์ดีด                      ไม่ได้            ได้          ภาษาไทย   ................... คํา/นาที          ภาษาองักฤษ................... คํา/นาที 
คอมพิวเตอร์                ไม่ได้            ได้          โปรแกรมท่ีใช้ ...... ………………………………………….....................………. 
ขบัรถจกัรยานยนต์               ไม่ได้                          ได้         ใบขบัข่ีเลขท่ี ………................……………………………………………………. 
ขบัรถยนต์                     ไม่ได้                           ได้         ใบขบัข่ีเลขท่ี ……………................………………………..................…........... 
มียานพาหนะสว่นตวัหรือไม่                      ไม่มี                 มี โปรดระบ ุชนิด/ย่ีห้อ/รุ่น ………………………....................…………………….. 
ใบประกอบวิชาชีพ  :                            ไม่มี                 มี  เลขท่ี............................................           อ่ืนๆ................................................. 
งานอดเิรก:   



 
 

  

7.บุคคลอ้างองิ ที่สามารถสอบถามประวัตกิารทาํงาน และความประพฤตขิองท่านได้ 

ช่ือ-สกุล สถานที่ทาํงาน / ตาํแหน่ง ความสัมพันธ์ เบอร์โทรตดิต่อ 

    

    

    

 

8.ท่านเคยถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือต้องคาํพพิากษาหรือไม่                เคย            ไม่เคย 
 ถ้าเคยอธิบาย ………………………………………………………........…………………………………………………… 
9.ท่านเคยถูกเลกิจ้าง หรือปลดออก หรือไล่ออกจากงานหรือไม่                        เคย                  ไม่เคย 
 ถ้าเคยโปรดระบ ุ ....................................................................................................................................................... 
 

10. การคํา้ประกัน 
หากทางบริษัทฯรับทา่นเข้าทํางาน  ทา่นสามารถหาเงินคํา้ประกนัวงเงินได้ .............................. บาท หรือมีบคุคลท่ีคํา้ประกนัได้คือ 
ช่ือผู้ คํา้ประกนัการทํางาน.........................................................................................ตําแหน่ง.................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................เบอร์โทร................................................
เก่ียวข้องกบัทา่นเป็น................................................................................................................................................................ 
11. สามารถเดนิทางไปปฏบัิตงิานต่างจังหวัด     ไมไ่ด้           ได้         อ่ืน ๆ ระบ ุ…................................................. 

12. ในการปฏิบัตงิานสามารถเปล่ียนแปลงตาํแหน่งและโยกย้ายสถานที่ได้ตามความเหมาะสม     
  ไมข่ดัข้อง              ขดัข้อง  เน่ืองจาก ........................................................................................... 

13.ทราบข่าวการรับสมัครจาก  ............................................................................................................................................ 
14.กรณีบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างท่านเข้าทาํงาน ท่านสามารถเร่ิมงานกับทางบริษัท ฯ ได้ภายในระยะเวลา……..……....….วัน 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

หากภายหลังทางบริษัท ฯ สามารถพสูิจน์ได้ว่า ข้อความใดข้อความหน่ึงเป็นเทจ็ ข้าพเจ้ายนิยอมให้ทางบริษัท ฯ เลกิจ้าง 
หรือระงับการจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องเงนิชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากบริษัท ฯ  
 

 
    ข้าพเจ้าขอรับรองรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ ……..………………...……………….. ผู้สมัครงาน 

                                                                                               (…......……….......…...………………) 
                                                                                            ………./…….…./……….. 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครงาน  
1. รูปถ่าย 
2. สาํเนาบตัรประชาชน  
3. สาํเนาทะเบยีนบ้าน 
4. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ / นามสกุล (ถ้ามี) 
5. สาํเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 
6. สาํเนาใบรับรองผลการศึกษา / วุฒกิารศึกษา 
7. สาํเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/ หนังสือผ่านงาน 
8. สาํเนาใบประกาศนียบตัรรับรองการอบรม (ถ้ามี) 
9. สาํเนาใบประกอบวิชาชีพ  / สาํเนาใบขับข่ี (ถ้ามี) 
10. หนังสือรับรองการทาํงาน / รับรองเงนิเดือน   
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