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ท่ านได้รับข่ าวการรับสมัครงานจากสื่อใด
 เพือ่ นแนะนำ
 หนังสือหรื อป้ ำยรั บสมัครงำน


www.wingspantg.com



WINGSPANTG

ติดรู ปขนาด

02-545-1538

2 นิ้ว

แบบฟอร์มใบสมัคร บริ ษทั วิ งสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
ข้อมูลกำรสมัครงำน
ตำแหน่งทีส่ มัคร ............................................................
เงินเดือนทีต่ อ้ งกำร* ......................................................

ลักษณะงำนทีส่ นใจ *......................................................
คะแนน TOEIC……...........................................................

* ข้อมูลส่วนบุคคล (**โปรดระบุ)
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................นำมสกุล… .......... ...........................................
Name (Mr./Mrs./Ms.)......................................................Surname……………………………………………..
เพศ  ชำย  หญิง ส่วนสูง ...................... ซม. น้ำหนัก ............... กก. สัญชำติ .................... เชือ้ ชำติ ..........................................
ศำสนำ..................... เลขทีบ่ ตั รประชำชน....................................... ............... สถำนภำพ  โสด  สมรส จำนวนบุตร. ..........คน
วันเดือนปี เกิด วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ............... อำยุ............. ปี
*ข้อมูลเพื่อกำรติ ดต่อกลับ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ เลขที่ ...................................... ซอย ............ .............. ถนน......................... ตำบล/แขวง.............. ......................
อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.........................
์
โทรศัพท์ ..........................................
โทรศัพท์มอื ถือ................................................ ........E-mail........................................................................................................................
บุคคลทีส่ ำมำรถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินชื่อ................................................................................................โทรศัพท์.......................................
*ประวัติกำรศึกษำ
ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชีพ/ มัธยม สถำบันกำรศึกษำ.........................................................................................................................
สำขำวิชำ ...................... ..........................................…………………..GPA. .............. …………...
ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชีพชัน้ สูง สถำบันกำรศึกษำ............................................................................................................. ........... .
สำขำวิชำ ...................... ..........................................…………………..GPA. .............. …………...
ระดับปริญญำตรี
สถำบันกำรศึกษำ.........................................................................................................................
สำขำวิชำ ...................... ..........................................…………………..GPA. .............. …………...
กรณี ที่สำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ 1 ปริญญำ
ระดับปริญญำ...................
สถำบันกำรศึกษำ.........................................................................................................................
สำขำวิชำ ...................... ..........................................…………………..GPA. .............. …………...
*ท่ำนมีกำรกู้ยมื เพื่อกำรศึกษำหรือไม่ (ก.ย.ศ.)
*ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ล่ำสุด)
ระยะเวลำกำรทำงำน(ปี ) ชื่อหน่วยงำน

มีกำรกู้ยืม ก.ย.ศ.
ตำแหน่ง

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบ

ไม่มีกำรกู้ยมื ก.ย.ศ.หรือชำระหมดแล้ว
เหตุผลทีอ่ อก

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

*ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ภำษำ ......................... พูด  ดีมำก  ดี  พอใช้
ภำษำ ......................... พูด  ดีมำก  ดี  พอใช้

WHR007

อ่ำน  ดีมำก  ดี  พอใช้
อ่ำน  ดีมำก  ดี  พอใช้

เขียน  ดีมำก  ดี  พอใช้
เขียน  ดีมำก  ดี  พอใช้

ควำมสำมำรถทำงคอมพิ วเตอร์
Application Software
 MS Office
 MS Project  Dreamweaver  Photoshop
 Flash
 SPSS
Operating System
 Windows 98
 Windows 2000  Windows ME  Windows XP
 Windows Vista  Windows 7
ควำมสำมำรถพิเศษ (ระบุ) .......................................................... .............................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆ
ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ ประเภท .............................................................. หมำยเลข ........................................................................
ใบอนุญำตขับรถยนต์ ประเภท........................................................................... หมำยเลข ........................................................................
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพอื่นๆ......................................................................... หมำยเลข ........................................................................
*ผูส้ มัครกรุณำกรอกข้อควำมในลำดับต่อไปนี้ ตำมควำมเป็ นจริงเพื่อประโยชน์กบั ตัวท่ำนและประกอบกำรพิจำรณำ
1.ระบุเหตุผลที่เลือกสมัครงานในตาแหน่งนี้
........................................................................................................................................................................................................................................
2.หากเพื่อนร่ วมงานมีพฤติกรรมด้านวาจาและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับตัวท่าน ท่านจะปฏิบตั ิตนอย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................
3.หากทางแผนกที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูข่ อให้ท่านปฏิบตั ิงานล่วงเวลา(โอที)และบางวันก็ไม่มีโอทีให้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................
ั การปฏิบตั ิงานเป็ นกะโดยเลือกกะหรื อเวลาเข้างานและวันหยุดไม่ได้
4.ท่านยอมรับได้หรื อไม่กบ
........................................................................................................................................................................................................................................
*ท่ำนเคยต้องคดีอำญำหรือไม่
 ไม่เคย  เคย ระบุขอ้ หำ.......................................................................... โทษทีไ่ ด้รบั .....................................................................
*ข้ำพเจ้ำ........................................................................ขอรับรองว่ำ ข้ำฯ มีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดไว้ขำ้ งต้นทุกประกำรรวมทัง้ ได้
ยื่นเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรสมัครที่แท้จริงและถูกต้องและข้ำฯยินยอมให้บริษทั ฯ เผยแพร่ใบสมัครเอกสำรประกอบใบสมัครตลอดจน
ข้อมูลของข้ำฯ แก่บุคคลอื่นได้ เพื่อกำรสรรหำคัดเลือกและ/หรือตรวจสอบรวมทัง้ ให้บริษทั ฯ ทำลำยใบสมัครและเอกสำรประกอบนี้ได้ตำมที่
บริษทั ฯ เห็นสมควร โดยทำงบริษทั ฯมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกสัมภำษณ์หรือไม่เรียกสัมภำษณ์ผสู้ มัครตำมเห็นสมควร
*ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัครงำน
*วันที.่ ...................................................

*** เพือ่ ประโยชน์ ในการพิ จารณา กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทีส่ ุด***

สมัครงานกับบริ ษทั วิ งสแปนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเรียกเก็บเงิ นกับผูส้ มัคร นอกจากระเบียบบริ ษทั ฯ กาหนด หากพบเห็นโปรดแจ้ง 02-545-1547
เพือ่ ดาเนิ นคดีตามกฎหมาย

