รู ปถ่าย 1 นิว

แบบขึนทะเบียนหางาน
1. เลขประจําตัวประชาชน
2. ชือ  นาย  นาง  นางสาว  อืนๆ

นามสกุล

3. วัน / เดือน / ปี เกิด
4. ส่ วนสู ง

อายุ
เซนติเมตร นําหนัก

.

ปี สัญชาติ

ศาสนา

กิโลกรัม .

5. ทีอยูป่ ัจจุบนั ทีติดต่อได้ :  ทีอยูต่ รงตามบัตรประชาชน
 ทีอยูไ่ ม่ตรงตามบัตรประชาชน
เลขที
หมูท่ ี
.ชืออาคาร/หมู่บา้ น
ห้องเลขที
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
E-mail
.สถานทีใกล้เคียง
6. จังหวัดทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
7. สถานภาพ  โสด

.

ชันที

.
.
.

.

 สมรส  อืน ๆ (ระบุ)

8. สถานภาพทางทหาร  พ้นภาระทางทหาร  ยังไม่เกณฑ์
9. งานปัจจุบนั :  ว่างงานต้องการหางานทํา

.
 อยูป่ ระจําการ หน่วย…………………………….ปลดประจําการเมือ……………….

 มีงานทํา แต่ตอ้ งการเปลียนงาน เหตุผล..................................................................................................

10. ผูท้ ีสามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน : นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

โทรศัพท์

.

11. ประเภทของคนหางาน :  คนหางานทัวไป  คนพิการ  ผูส้ ู งอายุ
12. การศึกษา (เรี ยงลําดับจากวุฒิทีได้รับครังสุ ดท้าย)
ประกาศนี ยบัตร
หรื อปริ ญญาบัตรทีได้รับ

ชื อสถาบันการศึกษา

แผนกหรื อ
สาขาวิชา

วิชาเอก

ระยะเวลาการศึกษา เกรดเฉลีย/
ตังแต่ปีพ.ศ. - ปี พ.ศ. เปอร์ เซ็นต์

13. การฝึ กอบรมวิชาชีพหรื อการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน
ประเภทอาชีพ/สาขาทีฝึ ก

สถาบัน/หน่วยงาน/สถานทีฝึ ก

ระยะเวลาทีฝึ ก (ปี /เดือน)

วันจบฝึ กอบรม

14. ความรู้ความสามารถพิเศษ
(1) พิมพ์คอมพิวเตอร์

 ไทย

 อังกฤษ

(1) คอมพิวเตอร์

 Word

 Excel

(2) สามารถขับขียานพาหนะ

 รถยนต์

 จักรยานยนต์

 รถยนต์และจักรยานยนต์

 อืน ๆ (ระบุ)………………….…..………

(3) ใบอนุญาตขับขี

 รถยนต์

 จักรยานยนต์

 รถยนต์และจักรยานยนต์

 อืน ๆ (ระบุ…………………..……..……

(4) ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษา
ภาษา
ภาษา

ผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (
(5) ความรู้ความสามารถพิเศษอืน ๆ (ระบุ)

 อืนๆ (ระบุ)..............................................

.  พูดได้  อ่านได้  เขียนได้
.  พูดได้  อ่านได้  เขียนได้
.  พูดได้  อ่านได้  เขียนได้
คะแนน) สถาบัน/หน่วยงาน

.
.า

15. ประวัติการทํางาน :  มี
 ไม่มี
หากมีประสบการณ์ทาํ งานให้กรอกเฉพาะงานสําคัญทีเคยทํา โดยเริ มด้วยตําแหน่งครังสุ ดท้าย
ชือสถานประกอบการ

ประเภท
กิจการ

จังหวัด

ตําแหน่งงาน

ลักษณะงานทีทํา

สถานภาพการทํางาน
ระยะเวลา ค่าจ้าง
ต้องการ
ถูกเลิกจ้าง ลาออก
เปลียนงาน
ปี /เดือน สุ ดท้าย
ตังแต่วนั ที ตังแต่วนั ที
( )

16. ผลงาน/กิจกรรมทีภาคภูมิใจ...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
17. ระบุตาํ แหน่งงานทีต้องการทํางานตามลําดับความต้องการ
1.
ประเภทงาน  ประจํา  ชัวคราว  Part Time อัตราค่าจ้างทีต้องการ
2.
ประเภทงาน  ประจํา  ชัวคราว  Part Time อัตราค่าจ้างทีต้องการ
3.
ประเภทงาน  ประจํา  ชัวคราว  Part Time อัตราค่าจ้างทีต้องการ
18. ต้องการทีพักจากนายจ้างหรื อไม่

 ต้องการ

19. ทํางานจังหวัดอืนได้หรื อไม่

 ได้ ระบุจงั หวัด........................................................

บาท/ชัวโมง/วัน/เดือน
บาท/ชัวโมง/วัน/เดือน
บาท/ชัวโมง/วัน/เดือน

 ไม่ตอ้ งการ
 ไม่ได้

20. ถ้าไม่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน ประสงค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน หลักสู ตร
.
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงานหน่ วยงานอืน (ระบุ…………………………………………)
 ประกอบอาชีพอิสระ  ไปทํางานในต่างประเทศ  รับงานไปทําทีบ้าน
 รองาน
 อืนๆ……………..
21. กรณี มีความพิการ.
มีความพิการด้าน  การมองเห็น  การได้ยนิ  การเคลือนไหว  จิตใจ  สติปัญญา  การเรี ยนรู้
- ระบุความพิการ
.
- ต้องการฟื นฟูสมรรถภาพหรื อไม่  ต้องการ  ไม่ตอ้ งการ
22. การบันทึกข้ อมูลคนหางาน ยินยอม/ไม่ ยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
“ผู้ขึนทะเบียนหางานประสงค์ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่นายจ้ าง/สถานประกอบการ เพือพิจารณาบรรจุงาน หรือไม่ ”
 ไม่ยนิ ยอมเปิ ดเผยข้อมูล
 ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลในระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ
 ยินยอม
 ไม่ยนิ ยอม เปิ ดเผยต่อนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน
 ยินยอม
 ไม่ยนิ ยอม เปิ ดเผยต่อนายจ้างประเภทขายประกัน/ขายตรง
 ยินยอม
 ไม่ยนิ ยอม เปิ ดเผยต่อบริ ษทั จัดหางาน

 ออทิสติก

หมายเหตุ : กรณี ให้ความยินยอม ถือว่าให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริง
ลงชือ
วันที

.ผูข้ ึนทะเบียนหางาน
.

