
บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส จํากัด

คําแนะนํา : โปรดอานใหละเอียดกอนกรอกใบสมัครนี้

1. โปรดกรอกขอความตางๆ ใหชัดเจนดวยลายมือ ขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่กรอกอยางสมบูรณ

ของทานจะเปนประโยชนตอการพิจารณา และวาจางของทาน

2. ใบสมัครของทานถือเปนเอกสารลับเฉพาะที่ทางบริษัทจะรักษาไวในแฟมสมัครงานเปนระยะเวลา

หนึ่งป และจะเรียกสัมภาษณในกรณีที่มีตําแหนงที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ใหไววางลง

วัน-เดือน-ป ที่เขียนใบสมัคร

ตําแหนงที่สมัคร เงินเดือนที่ตองการ บาท

ตําแหนงที่สนใจรองลงมา เงินเดือนที่ตองการ บาท

ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ชื่อเลน

(ภาษาอังกฤษ) เพศ

วัน-เดือน-ป ที่เกิด อายุ ป น้ําหนัก กก. สวนสูง ซม.

สถานที่เกิด (ระบุจังหวัดที่เกิด) สัญชาติ ศาสนา

ที่อยูปจจุบัน โทร.

หอพัก บานเชา บานของตนเอง พักอยูกับบิดามารดา อื่นๆ ระบุ

ชื่อบิดา อายุ ป อาชีพ มีชีวิตอยู เสียแลว

ชื่อมารดา อายุ ป อาชีพ มีชีวิตอยู เสียแลว

พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน คน เปนชาย คน เปนหญิง คน

สถานภาพ โสด สมรส หยาราง มาย แยกกันอยู

ชื่อคูสมรส สัญชาติ อาชีพ ตําแหนง

สถานที่ทํางาน โทร.

จดทะเบียนสมรสหรือไม ไมจด จด ณ อําเภอ/เขต จังหวัด

จํานวนบุตร คน เพศ

อายุ

ทานพนพันธะการรับราชการทหารหรือยัง

พนพันธะแลว ยัง จะพน เมื่อ

ไดรับการยกเวนเมื่อ เพราะ

ใบสมัครงาน

ลับเฉพาะ

ประวัติสวนตัว

ประวัติครอบครัว

พันธะทางทหาร

     
 
 
 

รูปถาย 1.5 x 2 นิ้ว 

  



ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี

การศึกษาอื่นๆ

การฝกอบรม

ทานมีแผนการศึกษาตอหรือไม ไมมี มี ระบุรายละเอียด

ระบุวิชาที่สนใจมากที่สุด นอยที่สุด

ภาษา พูด ฟง อาน เขียน

ไทย

อังกฤษ

อื่นๆ

ระบุเครื่องใชสํานักงานที่ทานมีความชํานาญในการใช ใบอนุญาตในสาขาวิชาชีพที่ไดรับ (ถามี เชน ใบขับขี่ยานพาหนะ, 

ใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ)

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถและความชํานาญพิเศษอื่นๆ (ถาม)ีการใชภาษา (ด/ีพอใช)

และความรับผิดชอบ

วัน-เดือน-ป 

เริ่มตน สิ้นสุด

สถานที่ทํางานและที่ตั้ง

วุฒิที่ไดรับสาขาวิชา

ประสบการณการทํางาน

สาเหตุที่ออกเงินเดือนและอื่นๆตําแหนง

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถานศึกษาและที่ตั้ง ปพ.ศ. เริ่มจบ



ระหวางศึกษา

ระหวางการทํางาน

อื่นๆ

โรคที่เจ็บปวยเปนประจํา ไมมี มี ระบุ

โรคตาบอดสี ไมเปน เปน ระบุสี

ในรอบ 5 ปที่ผานมาเคยปวยหนักตองเขาโรงพยาบาลหรือไม

ไมเคย เคย โรค

วัน เดือน ป

สภาพรางกายปจจุบัน สมบูรณดี ปวยเปนโรค

1

2

3

กรณีฉุกเฉินใหแจง ชื่อ เกี่ยวของเปน

ที่อยู โทร.

ทานเคยสมัครงานกับกลุมบริษัทแปลนหรือไม

ไมเคย

เคย ระบุ วัน เดือน ป

ตําแหนงที่สมัคร

ทานมีคนรูจักที่ทํางานกับกลุมบริษัทแปลนหรือไม

ไมมี

มี ระบุชื่อ ตําแหนง และบริษัทสังกัด

ความสัมพันธ

ทานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทแปลนจากแหลงใด

หนังสือพิมพ บุคคลภายนอก สมาชิกกลุมบริษัทแปลน อื่นๆ

ถาทานผานการคัดเลือกเขาทํางานกับกลุมบริษัทแปลน ทานพรอมที่จะเขาทํางานไดทันทีหรือไม

ไดทันที ไมได ตองใชเวลาหลังจากไดรับแจง วัน

ชวงเวลาทํากิจกรรม

สุขภาพ

ระบุชื่อบุคคลที่ทางบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน (ที่ไมใชญาต)ิ มา 3 ทาน

ตําแหนง สถานที่ติดตอได / โทรศัพทอาชีพความสัมพันธชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสมาชิก ชมรม/สมาคม/

องคกร/พรรคการเมือง

กิจกรรม / กีฬา

กิจกรรม / กีฬา



รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับทานที่ตองการเสนอเพิ่มเติม

เอกสารประกอบใบสมัคร

1. รูปถาย 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป 4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

2. สําเนาทะเบียนบาน 5. หลักฐานการเกณฑทหาร

3. สําเนาบัตรประชาชน 6. อื่นๆ

1. ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดที่ปรากฎในใบสมัครนี้เปนความจริงและถูกตองทุกประการ หากขอความใดผิดจากความเปนจริง

หรือมีการตรวจพบในภายหลัง บริษัทฯ มีสิทธิ์พิจารณาเลิกจางขาพเจาไดทันที

2. ขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

3. ขาพเจารับรูวา การจางนี้เปนการจางชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลของการปฏิบัติงานของขาพเจา ในระหวางทดลองงาน ซึ่งมีระยะ

เวลาไมเกิน 120 วัน

4. เมื่อบริษัทฯ รับขาพเจาเขาทํางานแลว ขาพเจายินดีใหบริษัทฯ โอนหรือยายไปอยูหนวยงานอื่นโดยไมเรียกรองผลตอบแทนใดๆ อีก 

จากบริษัทฯ

ลงชื่อ ผูสมัคร

วัน เดือน ป

โปรดอานขอความขางลางนี้โดยละเอียด



วัน เดือน ป ที่นัดสัมภาษณ

สรุปความเห็นของผูสัมภาษณ

ลงชื่อ ผูสัมภาษณ วัน เดือน ป

ลงชื่อ ผูสัมภาษณ วัน เดือน ป

ลงชื่อ ผูสัมภาษณ วัน เดือน ป

ผลการสัมภาษณ

ไมรับ อื่นๆ ผูสมัครรับทราบ

/ /

รับเขาทดลองงาน ผูอนุมัติเขาทํางาน

วัน-เดือน-ป / /

ตําแหนง บันทึกเพิ่มเติม

สังกัด

ผูบังคับบัญชาโดยตรงคือ

เงินเดือน วัน-เดือน-ป ที่ลาออก

เหตุผลการลาออก

คาพาหนะ

อื่นๆ

ธุรกิจสายสถาปตยกรรม ธุรกิจสายสื่อและสิ่งพิมพ ธุรกิจสายอุตสาหกรรม

บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส จํากัด บริษัท แปลน กราฟค จํากัด บริษัท แปลน ครีเอชั่นส จํากัด

บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัด บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด

บริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด บริษัท แปลนสารา จํากัด

บริษัท แปลน คอนซัลแตนทส จํากัด บริษัท แปลนฟอรคิดส จํากัด

บริษัท แปลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท แปลนปริทัศน จํากัด

บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จํากัด

แปลนกรุป (สาทร) 64 ซ.สาทร 10 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แปลน พริ้นทติ้ง (บางโพ) 346 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฏร 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

แปลน ครีเอชั่น (ตรัง) 8 ม.8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140

แปลน โมทิฟ (บางนา) 99/1 ซ.โสภณ ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

เนื้อที่สําหรับบริษัท

รับไวพิจารณา

กลุมบริษัทแปลน


	A4

