
บริษัท สแควร์ คูลลงิ ทาวเวอร์ จํากดั SQUARE  COOLING TOWER  CO.,LTD

21/485 หมู่ 12  ซอยบางนา-ตราด 12 ถนนบางนา-ตราด กม.2 21/485  MOO 12  BANGNA-TRAD  ROAD

แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 BANGNA  BANGNA BANGKOK 10260

โทร:  (662)  7492954, 7446300-2  โทรสาร: (662)  3994465 TEL:  (662)  7492954, 7446300-2   FAX: (662)  3994465

อเีมล์  : sales@squarecooling.co.th E-mail : sales@squarecooling.co.th

เวบ็ไซต์ : www.squarecooling.co.th Website : www.squarecooling.co.th

วนัทีสมคัร  Date :

สมคัรงานในตาํแหน่ง  Position : 

เงินเดือนทีตอ้งการ  Expect salary : 

ชือ-สกุล ชือเล่น เพศ อายุ นาํหนกั

Name & Surname Nickname Sex Age Weight

วนั เดือน ปี เกิด สัญชาติ ศาสนา ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด

Date of  birth Nationality Religion Height Blood type

เลขทีบตัรประชาชน สถานทีออกบตัร วนัออกบตัร วนัหมดอายุ

I.D.card no. Issued at. Date of issued Date of exp.

เลขทีบตัรประกนัสังคม สถานพบาบาล เลขทีผูเ้สียภาษี

Social security no. Hospital Tax I.D. card no.

ชือบิดา อาชีพ อาย ุ        ปี มีชีวติอยู่ ถึงแก่กรรม

Name of father Occupation Age Alive Deceased

ชือมารดา อาชีพ อาย ุ        ปี มีชีวติอยู่ ถึงแก่กรรม

Name of mother Occupation Age Alive Deceased

ทีอยูภู่มิลาํเนา เบอร์โทรศพัท์

Hometown Telephone

ทีอยูปั่จจุบนั เบอร์มือถือ

Present address Mobile

ลกัษณะทีอยูปั่จจุบนั □ ของตนเอง □ กบัญาติ □ กบับิดา-มารดา                   

□ กบัเพอืน               □ หอพกั                  □ ทีอยูข่องราชการ     

ประวติัการเจบ็ป่วย  

ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่ รายละเอียด

มีโรคติดต่อหรือไม่                     รายละเอียด

เคยเจบ็ป่วยร้ายแรงหรือไม่ □ ไม่เคย    □ เคย  รายละเอียด

เคยผา่ตดัหรือไม่ □ ไม่เคย    □ เคย  รายละเอียด

เคยไดรั้บอุบติัเหตุร้ายแรงหรือไม่ □ ไม่เคย    □ เคย  รายละเอียด

เคยไดรั้บโทษทางคดีแพ่งหรืออาญาหรือไม่ □ ไม่เคย    □ เคย  รายละเอียด

□

ใบสมัครงาน

APPLICATION

ประวัติส่วนตัว Personal

□

□

         □ ไม่มี       □ มี

         □ ไม่มี       □ มี

□

ติดรูป
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ความสามารถในการขบัขี □ รถยนต์ ใบอนุญาติขบัขีรถยนตเ์ลขที

□ รถจกัรยานยนต์ ใบอนุญาติขบัขีรถจกัรยานยนตเ์ลขที

□ ไม่ไดเ้ลย

สามารถเดินทางไปต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ □ ได้ □ ไม่ได้

สามารถเดินทางไปต่างประเทศไดห้รือไม่ □ ได้ □ ไม่ได้

สถานภาพการสมรส 

Marriage status

ชือคู่สมรส บตัรประชาชนเลขที จาํนวนบุตร

Spouse name I.D. card no. No. of children

บุตรอายรุะหวา่ง กาํลงัศึกษาอยูท่ี พนีอ้งรวมตวัท่าน

Age Children in school Brother add you

สถานภาพทางทหาร □ ไดรั้บการยกเวน้ □ ศึกษาวชิาทหาร □ ผา่นการเกณฑท์หาร

Military service Exmpted Military studied Brother add you

จาก From ถึง To

ประถมศึกษา Primary

มธัยมศึกษา Secondary

อาชีวะศึกษา Vocational

อนุปริญญา High Vocational

ปริญญาตรี Bachelor Degree

ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair

สถานทีทาํงาน/ทีอยู่

Position Address

อืน ๆ Other

ประเภทภาษา

Type Of Language

พูด Speaking

ญปีุ่ น  Japan

Token Course/Complete

การเขียน Written

องักฤษ English

จีน Chaina

การเขา้ใจ Understanding

ภาษา Language

Education Name Of Institute Country Year Education

ชือสถาบนั

สถานะทางการศึกษา  Equcation status

จงัหวดั / ประเทศ วชิาทีศึกษา / วฒิุทีได้ปีการศึกษาระดบัการศึกษา

Telephone

ตาํแหน่ง โทรศพัท์ความสัมพนัธ์

Relationship

บุคคลทีไม่ใช่ญาติซึงทราบประวัติของท่านและบริษัทสามารถสอบถามได้ Other person can be contacted

Name

ชือ-สกุล

สถานภาพของครอบครัว Family status

      Single           Married           Divorced               Deceased                  Other 

□ โสด            □ สมรส           □ หยา่                      □ ถึงแก่กรรม              □ อืน ๆ
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คอมพวิเตอร์ Computer

พิมพดี์ด Typing

โทรสาร Facsimile

อืน ๆ Other

พนกังานในบริษทัทีท่านรู้จกัคุน้เคย Relation or friends working in this company

ความสัมพนัธ์ Relationship แผนก Section

ท่านพร้อมทีจะปฏิบติังานกบับริษทัไดภ้ายในวนัที Date available to start work

เอกสารประกอบการสมคัรงาน

 รูปถ่ายขนาด 1-2" จาํนวน 2 รูป หลกัฐานทางทหาร

สําเนาบตัรประชาชน ใบรับรองการผา่นงาน

สําเนาทะเบียนบา้น สําเนาบตัรประกนัสังคม

สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

อืน ๆ  _______________________________

วนัที Date _______/_______/_______

□ สัมภาษณ์ผา่น สรุปผลการสัมภาษณ์.......................................................................................................................................

□ สัมภาษณ์ไม่ผา่น .........................................................................................................................................................................

ผูอ้นุมติั ผูจ้ดัการ

วนัที Date        วนัที Date _______/_______/______________/_______/_______

ชือบริษทั

List Of Company

ความรู้พเิศษ Special Ability

จาก From ถึง To

ระยะเวลา Employed Date ตาํแหน่ง

Position

เงินเดือนครังสุดทา้ย

Last Salary

ประวัติการทํางาน Employment History

นิวมอื และสิงจาํเป็นอืน ๆ ทงัก่อนหรือในระหวา่งการวา่จา้ง  หากคุณสมบติัไม่เหมาะสมบริษทัฯ มีสิทธิบอกเลิกจา้งไดท้นัที

ลงชือผูส้มคัรงาน Applicants Signature

ลงชือผูสั้มภาษณ์

               ขา้พเจา้ขอใหค้าํรับรองวา่ขอ้ความรายละเอียดต่าง ๆ ทีกรอกไวใ้นใบสมคัรงานนีถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  หากขอ้ความใด

เป็นเทจ็หรือมีการตรวจพบในภายหลงั  บริษทัมีสิทธิพิจารณาเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที

               เป็นทีเขา้ใจและตกลงกนัวา่ หากมีการวา่จา้งเกิดขึนจะถือเอาระยะ 119 วนัแรกของการวา่จา้งเป็นระยะทดลองงาน จะไม่ไดสิ้ทธิสวสัดิการ

ต่าง ๆ ดงัเช่นพนกังานประจาํ  รวมทงัยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบประวติัของขา้พเจา้ทงัทางดา้นการแพทย,์ ประวติัการทาํงาน และประวติัลายพิมพ์

สําหรับเจ้าหน้าที  
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