
ตําแหน่งท่ีสมัคร

สาขาท่ีสมัคร

   โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างละเอียด เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก

1. ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.) ...................................................................................ภาษาอังกฤษ ..............................................................................................................
    ช่ือเล่น ....................................วัน/เดือน/ปี เกิด ..................................................................อายุ .............. ปี ........... เดือน สีผิว .................................................
    นํ้าหนัก ..................... กิโลกรมัส่วนสูง .......................... เซนติเมตรเช้ือชาติ .......................................... สัญชาติ .......................................... ศาสนา ........................
    บัตรประชาชนเลขท่ี ........................................................................สถานท่ีออกบัตร ............................................... วันหมดอายุ ........................................................
2. ท่ีอยู่ปัจจุบัน ........................................................................………...........................................................................................................................................................
    ท่ีอยู่อาศัย บ้าน/คอนโดฯ ของตนเอง อยู่ร่วมกับ บิดา-มารดา บ้านญาติ ห้องเช่า เช่าเดือนละ .......................... บ./เดือน

อื่นๆ .....................................................................................โทรศัพท์บ้าน ..................................โทรศัพท์มือถือ ...................................................
3. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ........................................................................................โทรศัพท์บ้าน ..................................โทรศัพท์มือถือ ...................................................
4. สถานภาพครอบครัว โสด สมรสแล้ว มีบุตร ................... คน อายุ ......................... ปี แยกกันอยู่       หม้าย       หย่า
   ช่ือคู่สมรส ........................................................................................ ท่ีทํางาน ...............................................................................โทรศัพท์มือถือ ................................
5. ช่ือบิดา ...................................................... อายุ ..... ปี อาชีพ ..........................      มีชีวิต     เสียชีวิต ท่ีอยู่ ......................................................................................
   ช่ือมารดา ................................................... อายุ ..... ปี อาชีพ ..........................      มีชีวิต     เสียชีวิต ท่ีอยู่ ......................................................................................
6. พี่น้องรวมผู้สมัคร ............ คน พี่ชาย ....... คน พี่สาว ....... คน น้องชาย ....... คน น้องสาว ....... คน ผู้สมัครเป็นบุตร คนท่ี ....... พี่น้องอยู่ใน กรุงเทพฯ ....... คน

ที่
1
2
3
4

7. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ .......................................................................ความสัมพันธ์ ..................................โทรศัพท์มือถือ .................................
   ท่ีอยู่ ................................................................................................. ท่ีทํางาน ...............................................................................ตําแหน่ง ..........................................
8. สุขภาพของท่าน ท่านเคยเป็นโรคเรื้อรัง หรือ โรคติดต่อหรือไม่ ไม่เคยเป็น เคย  เป็นโรค .........................................................................

ท่านมีโรคประจําตัว หรือ ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่ ไม่มี มี เป็น ...................................................................................
9. สถานะทางทหาร ปลดประจําการ ไม่ได้รับคัดเลือก ได้รับยกเว้น ยังไม่ได้เกณฑ์  ถูกเกณฑ์เม่ือ...............................
10. ประวัติการศึกษา

11. ประวัติการอบรม/สัมมนา .....................................................................................................................................................................................................................
12. ประวัติการฝึกงาน/กิจกรรมท่ีทําระหว่างเรียน ......................................................................................................................................................................................
13. ความสามารถพื้นฐาน ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ โปรแกรม ......................................................................................................................................................
     ระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดีมาก ดี พอใช้ พื้นฐาน
14. ความสามารถทางภาษา

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
269 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ใบสมัครงาน

เกรดเฉล่ีย

ชื่อพ่ี-น้อง(เรียงลําดับ) ที่อยู่/สถานที่ทํางาน ตําแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน

พิมพ์อังกฤษ .................. คํา/นาที

ภาษา 
การพูดสนทนา การเขียน การแปล

อื่นๆ

  อังกฤษ 
  จีน
  อื่นๆ ระบุ .............

ระดับการศึกษา
  มัธยมตอนต้น
  มัธยมตอนปลาย/ปวช.
  ปวส. / อนุปริญญา

พิมพ์ไทย ....................... คํา/นาที

  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท / อื่นๆ ...................

ปี พ.ศ. เร่ิม - จบ 

…………………….…. บาท
เงินเดือนท่ีต้องการ

คณะ/สาขาวิชา วุฒิที่ได้รับชื่อสถานศึกษา/จังหวัด 

1) ...............................……....... 2) ...............…….......................

1) ...............................……....... 2) ...............…….......................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว



15. ประวัติการทํางาน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าทํางาน โดยเรียงลําดับล่าสุดก่อน) เคยทํางาน ไม่เคยทํางาน

เร่ิมต้น สุดท้าย

16. บุคคลท่ีสามารถตรวจสอบประวัติทํางานของท่าน 1) ............…………........................... ความสัมพันธ์ ..................................โทรศัพท์มือถือ .................................
     (หัวหน้างาน, หรือฝ่ายบุคคล ท่ีรู้จักท่านเป็นอย่างดี) 2) ............…………........................... ความสัมพันธ์ ..................................โทรศัพท์มือถือ .................................
17. ยานพาหนะส่วนตัว          มียานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผ่อนชําระ ...........................…….......... บ./เดือน

ไม่มี แต่สามารถขับข่ีได้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาตขับข่ี รถยนต์ ประเภท .............................. รถจักรยานยนต์ ประเภท ...................................
ท่านรู้เส้นทางใน กทม. มากน้อยเพียงไร ดี ค่อนข้างดี ไม่ค่อยรู้

ช้ีแจง ................................................................................................
18. ข้อมูลท่ัวไป
    - ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานน้ีจาก ...................... ท่านเคยทํางานหรือเคยยื่นใบสมัครงานกับ บริษัท TWZ หรือไม่ เคย เม่ือ ...................... ไม่เคย
    - ทําไมจึงเลือกสมัครงานกับบริษัทน้ี .............................................. ท่านรู้จักบริษัทว่าเป็นอย่างไร ........................................................................................................
    - ท่านมีทัศนคติประจําใจ คือ ......................................................... ท่านมีจุดมุ่งหมายในการทํางานอย่างไร .........................................................................................
    - ท่านรู้จักพนักงาน TWZ หรือในเครือปัจจุบัน ช่ือ .................…..........................................สาขา/หน่วยงาน ..................…….....ความสัมพันธ์ ...................................
    - แจ้งบุคคลอ้างอิง 2 ท่านซึ่งมิใช่ญาติหรืออดีตผู้ว่าจ้าง  
      1) ช่ือ .............…………............................................... ท่ีอยู่......................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................
      2) ช่ือ .............…………............................................... ท่ีอยู่......................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................
    - ท่านสามารถทํางานล่วงเวลาได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้ เพราะ.....................................................................
    - ท่านมีปัญหาเรื่องการเดินทาง เม่ือเลิกงานดึกหรือไม่ มี ไม่มี เลิกดึกได้ถึงเวลา ............................................ น.
    - ตําแหน่งงานของท่าน ต้องมีบุคคลค้ําประกัน ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง บุคคลท่ีใช้รับรอง .................................................. สถานท่ีทํางาน ................................................
ราชการ เอกชน

    - บริษัทสามารถเปล่ียนแปลงตําแหน่งหน้าท่ีและโยกย้ายให้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ได้ ไม่ได้
    - ท่านสามารถเดินทางไปฝึกงานหรือทํางานต่างจังหวัดหรือนอกพื้นท่ีได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้
     - ท่านเคยถูกจับกุมหรือต้องคําพิพากษาถึงทีสุดในคดีอาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ .............................................................
     - กีฬา, ดนตรี, หรือการแสดง ท่ีท่านสามารถเล่นและเคยแสดง ............................................................................................................................................................
     - ท่านมีบัตรรับรองสิทธิหรือไม่ ไม่มี มี โรงพยาบาล ................................................ จังหวัด ..................................................................
     - ท่านพร้อมท่ีจะเริ่มงานได้ วันท่ี ................................สถานภาพการทํางานปัจจุบัน งานประจํา  ว่างงาน             งาน Parttime

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกไว้ข้างต้นท้ังหมดเป็นความจริงครบถ้วนสมบูรณ์ หากข้อความตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นข้อ
     ความเท็จ ถือเป็นสาเหตุเพียงพอท่ีบริษัทจะเลิกจา้งข้าพเจ้าได้ทันทีท่ีบริษัทตรวจพบ

ลายมือช่ือผู้สมัคร ………........................................
( ......................................................... )

วันท่ี ………… / ………… / …………

เงินเดือน
เหตุผลที่ออก

ว-ด-ป (เร่ิมต้น-สิ้นสุด)

ระยะเวลา
ชื่อที่ทํางาน/ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 


