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  FM-HR-003 Rev.02 (15/02/2561) 

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 
88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
โทร : 02-138-6398, แฟกซ์ 02-138-6399 

 
 

ใบสมัครงาน 
กรอกข้อมลูด้วยตวัท่านเอง  

 

ต าแหน่งที่ต้องการ : …….…………………….…..….……         
รายได้ที่ต้องการ  : ................................. บาท      
วัน/เดือน/ปี ที่สามารถเร่ิมงานได้ : .................................... 
 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ – นามสกุล     : …………………………………….....................ชื่อเล่น…....………… เพศ          ชาย         หญิง 
Name in English  : ……………………………………..…………..… 
ท่ีอยู่ ปัจจบัุน  เลขที่ ……..…………..  หมู่ที่ …………  ซอย ..........................................  ถนน ……...……….……….............. 
ต าบล/แขวง …………….............  อ าเภอ/เขต ………………………  จงัหวดั  ...............................  รหสัไปรษณีย์……..………       
โทรศพัท์บ้าน  ………...................…...…  มือถือ  .....................................  E-mail  ………….………………………………….  
Facebook ……………………………………….....  Line ID ………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที่ …..…………..  หมู่ที่ ………  ซอย ....................................  ถนน …………….……….............. 
ต าบล/แขวง …………….............  อ าเภอ/เขต ………………………  จงัหวดั  ...............................  รหสัไปรษณีย์……..………       
บ้านที่อาศยัเป็น         อาศยักบัครอบครัว           บ้านตวัเอง           บ้านเช่า         หอพกั         อื่น ๆ ระบ ุ………………....……...  
วนั/ เดือน /ปีเกิด ................….............  อายุ ……... ปี   สว่นสงู ……......... ซม.  น า้หนกั ................ ก.ก.  กรุ๊ปเลอืด…………...      
สญัชาติ  …………...............  เชือ้ชาติ ……………...............  ศาสนา …………..................    
บตัรประชาชนเลขที่ ..........….....................................  สถานที่ออกบตัร……….…..………… บตัรหมดอายุ…………................  
บตัรประกนัสงัคม เลขที่ ……………………........…………  เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  เลขที่  ……....………………........………… 
ภาวะทางทหาร           ได้รับการยกเว้น            ปลดเป็นทหารกองหนนุ         ยงัไม่ได้รับการเกณฑ์จะเกณฑ์ในปี .......................... 
 

ประวัติครอบครัว 
สถานภาพ             โสด           แต่งงาน           หม้าย      แยกกนั/หย่า  
กรณีแต่งงาน                 จดทะเบียน                     ไม่ได้จดทะเบียน          
ชื่อภรรยา/สามี……………………………………… อาย ุ..........  อาชีพ ............................. เบอร์โทรศพัท์ …………….……….. 
ชื่อ/สถานที่ท างาน………………………………………....……………………..………  ต าแหน่ง…………………….…………… 
มีบตุร ……..……. คน   จ านวนบตุรที่ก าลงัศกึษา …….……. คน    จ านวนบตุรที่ยงัไม่เข้าศกึษา ………... คน 
ชื่อบิดา ………………………………………………อายุ……ปี อาชีพ ............................. เบอร์โทรศพัท์ .................................. 
ชื่อมารดา… …………………………………………อายุ……ปี อาชีพ ............................. เบอร์โทรศพัท์ .................................. 
จ านวนพี่น้อง ............. คน  ผู้ชาย ............. คน  ผู้หญิง ............. คน  ผู้สมคัรงานเป็นคนที่ .............. 
1.ชื่อ .............................................................. อาย.ุ........ปี อาชีพ.............................. ที่ท างาน.............................................. 
   เบอร์โทรศพัท์ ...................................... 
2.ชื่อ .............................................................. อาย.ุ........ปี อาชีพ.............................. ที่ท างาน.............................................. 
   เบอร์โทรศพัท์ ...................................... 
3.ชื่อ .............................................................. อาย.ุ........ปี อาชีพ.............................. ที่ท างาน.............................................. 
   เบอร์โทรศพัท์ ...................................... 
 
 

 
 

กรุณาแนบ
รูปถ่าย 
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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา เร่ิม ถงึ 
เกรด
เฉลี่ย 

มธัยมต้น      
มธัยมปลาย/ปวช.      
อนปุริญญา/ปวส.      
ปริญญาตรี      
สงูกว่าปริญญาตรี       
อื่นๆ.........................      

 

กิจกรรม/กีฬา/รางวลัระหว่างการศกึษา
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ............................ 

 

ประวัติ/ประสบการณ์ท างาน(เรียงจากปัจจบัุน ) 
 

สถานที่ท างาน 
(ชื่อ/สถานที่) 

ระยะเวลา     
(จากปี / ถงึปี) 

ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบ

โดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงนิเดือน 

เหตุผลที่ออก 

1.  
 
 

   
 

 
 

2. 
 
 

   
 

 
 

3. 
 
 

   
 

 
 

 

ความถนัดทางภาษา 
 

ภาษา 
พูด  เขียน  อ่าน  

ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ 

ภาษาไทย           
ภาษาองักฤษ            
ภาษาจีน          
อื่นๆ           
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ความสามารถพิเศษ  

 

พิมพ์ดีด                   ไม่ได้        ได้           ภาษาไทย   ............ ค า/นาที          ภาษาองักฤษ............ ค า/นาที 
คอมพิวเตอร์             ไม่ได้        ได้           ระบรุายละเอียด …………………………………………………………. 
ขบัรถจกัรยานยนต์        ไม่ได้        ได้          ใบขบัขี่เลขที ่……………………………………………………………. 
ขบัรถยนต์               ไม่ได้        ได้          ใบขบัขี่เลขที ่……………………………………………………………. 
มียานพาหนะสว่นตวัหรือไม่            ไม่มี         มี โปรดระบ ุชนิด/ย่ีห้อ/รุ่น …………………………………………….. 

 

ระบชุื่อและที่อยู่ของบคุคลที่อ้างอิงซึง่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ................................................................ความสมัพนัธ์..........................
สถานที่ท างาน.................................................................................ต าแหน่ง..........................เบอร์โทรศพัท์............................ 
ชื่อบคุคลภายใน บริษัท เน็กซ์พลสั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ที่ท่านรู้จกั................................................................................................ 
ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานของ บริษัท เน็กซ์พลสั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั จากที่ใด ? ................................................................... 
ท่านสามารถท างานกะได้หรือไม่ ? (ถ้าไม่ได้โปรดให้เหตผุล)…………………………………………………………………………. 
ท่านเคยต้องโทษในคดีแพ่ง หรือคดีอาญาหรือไม่ ? (โปรดชีแ้จง)……………………………………………………………………... 
ท่านยินยอมให้ บริษัท เน็กซ์พลสั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ตรวจสอบประวติัทางอาชญากรรม หรือไม่ ? …………………………………. 
ท่านเคยถกูปลดออกจากงาน หรือเลกิจ้างออกจากงานหรือไม่ ? (โปรดชีแ้จง)……………………………………………………….. 
กรุณาแนะน าตวัท่านให้ทางบริษัทได้รู้จกัท่านมากขึน้  
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กรอกเป็นความจริงและสมบรูณ์ทกุประการ  หากข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็น
ความเท็จหรือบิดเบือนความจริง  ข้าพเจ้ายินดีให้ บริษัท เลกิจ้างได้ทนัทีโดยข้าพเจ้ าจะไม่เรียกร้องใดๆทัง้สนิ  และยินดีให้บริษัท
สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากบคุคลหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในใบสมคัรนี ้

 
 

ลงชื่อ ……..……………………………….. ผู้สมัครงาน 
                                                                                                (………….......………………………) 
                วนัที่................................................ 


