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บันทึกความเห็นผู้สัมภาษณ์
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................
สรุ ปผลการสั มภาษณ์ เบือ้ งต้ น
( )A ( )B ( )C ( )D

(รู ปถ่ าย)

.......................................................................

ใบสมัครงาน
อายุ น้าหนัก ส่ วนสู ง หมู่เลือด
วันทีส่ มัคร
ตาแหน่ งทีส่ มัคร
เงินเดือนทีต่ ้ องการ
........................................... ...................................... ........./............/........

ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ นาย/นางสาว/นาง............................................................นามสกุล................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................................
Name Mr/Miss/Mrs………………………………………Last name…………………………………เลขบัตรประชาชน………………………………….
สถานที่เกิด(จังหวัด)................................................สั ญชาติ....................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.......................................................
สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่ า
( ) หม้ าย ( ) อืน่ ๆ............................................ จานวนบุตร...................คน
สถานภาพทางทหาร ( ) เกณฑ์ แล้ ว ( ) ยังไม่ ได้เกณฑ์ ( ) ได้รับการยกเว้ นเพราะ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................จังหวัด..................................โทรศัพท์ ...................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน....................................................................................................................จังหวัด..................................โทรศัพท์ ...................................
บุคคลที่ติดต่ อได้ในกรณีเร่ งด่วน ชื่อ.............................................................................................ความสั มพันธ์ ........................โทรศัพท์ ...................................
ข้ อมูลครอบครัว
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

อาชีพ

ที่อยู่

โทรศัพท์

บิดา
มารดา
พีน่ ้ อง........คน 1
2
3
4
คู่สมรส
ข้ อมูลการศึกษา
ประเภทการศึกษา

ระยะเวลา(พ.ศ.)
ตั้งแต่
ถึง

ชื่อสถานการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

เกรดเฉลีย่

สาขา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ประสบการณ์ การฝึ กงาน
และการฝึ กอบรม

กิจกรรมระหว่ างเรียน

สถาบัน
สิ่ งที่ได้ ทา/เรียนรู้
ระยะเวลา
สถานบันฝึ กอบรม
.....................................................
.................................................................................................... ...............................
..................................................... .................................................................................................... ...............................
..................................................... .................................................................................................... ................................
…................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................

ความสามารถทางภาษา

ดี

พูด
ปานกลาง

พอใช้

ดี

อ่าน
ปานกลาง

ไทย
อังกฤษ
อืน่ ๆ...............................
ความสามารถพิเศษ
คอมพิวตอร์ ระบุ:
งานอดิเรก :
รถยนต์
: ( )ได้ ( )มีรถยนต์ ส่วนตัว
ใบขับขี่ : ( ) มี ( ) ไม่ มี กีฬาที่ชอบ :
รถจักรยานยนต์ : ( )ได้ ( )มีจักรยานยนต์ ส่วนตัว ใบขับขี่ : ( ) มี ( ) ไม่ มี ความรู้ พเิ ศษ :
ประวัติการทางาน
สถานที่ทางาน
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ตาแหน่ ง

ข้ อมูลสุ ขภาพ
เคยได้รับอุบัติเหตุจนต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ ( ) ไม่ เคย ( ) เคย ระบุ
มีความบกพร่ องของร่ างกาย หรือเป็ นโรคติดต่ อเรื้อรัง หรื อไม่ ( ) ไม่ มี ( ) มี ระบุ
บุคคลอ้างอิง 2 คนที่รู้ จักคุ้นเคยตัวท่ านดี (ซึ่งไม่ ใช่ ญาติ)
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่

พอใช้
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เขียน
ดี
ปานกลาง
พอใช้

เงินเดือน

สาเหตุที่ออก

ความสั มพันธ์

โทรศัพท์

ท่ านสามารถมาเริ่มงานได้เมื่อไร หากได้รับการคัดเลือก :
แนะนาตัวของท่ านเอง (จุดเด่น/จุดด้อย) หรือบันทึกเพิม่ เติม ที่ท่านคิดว่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อการสมัครงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ท่ านมีญาติ หรือ คนใกล้ชิด ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับทางบริษัท Sun Group หรือไม่ ( ) ไม่ มี

( ) มี ระบุ บริษัท……………………………

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความดังกล่ าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็ นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้ างเข้ ามาทางานแล้วปรากฏว่ า ข้ อความในใบสมัคร
เอกสารที่นามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ ไว้ ไม่ เป็ นความจริง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้โดยไม่ ต้องจ่ ายเงินชดเชยหรือค่ า เสี ยหายใดๆทั้งสิ้น
..................................................................................
ลายมือชื่อผู้สมัคร
การพิจารณาการว่ าจ้ าง ตาแหน่ ง.........................……..ระดับ.............................…..แผนก.........................……..สั งกัด ……………….....
บริษัท....……...…….. เงินเดือน : …………….บาท/ต่ อเดือน วันเริ่มงาน............…. ใบรับรองแพทย์ ( ) ไม่ มี ( ) มี ผลตรวจสุ ขภาพ ( ) ผ่ าน ( ) ไม่ ผ่าน
...............................................
ผู้จัดการฝ่ ายบุคคล
วันที.่ .......................................................…

.....................................................
ผู้อานวยการสายงานบริหาร
วันที.่ ........................................................

กรุ ณาส่งที่ sungroup@sungroup.co.th หรื อ บริษทั ซันกรุ๊ ป เลขที่ 1/97-98 ถนน พหลโยธิน 40, แขวงเสนานิคม, จตุจักร, กทม., 10900
กรุณาแนบ Resume (ถ้ ามี)

