รู ปถ่ำย 1 นิ้ว

แบบขึน้ ทะเบียนหางาน
1. เลขประจำตัวประชำชน
2. ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ

นำมสกุล

3. วัน / เดือน / ปี เกิด
4. ส่ วนสู ง

อำยุ
เซนติเมตร น้ ำหนัก

.

ปี สัญชำติ

ศำสนำ

กิโลกรัม .

5. ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้:  ที่อยู่ตรงตำมบัตรประชำชน
 ที่อยู่ไม่ตรงตำมบัตรประชำชน
บ้ำนเลขที่
หมูท่ ี่
.ชื่ออำคำร/หมู่บำ้ น
ห้องเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย์
โทรศัพท์
E-mail
.สถำนทีใ่ กล้เคียง
6. จังหวัดที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
7. สถำนภำพ  โสด

.

ชั้นที่

.
.
.

.

.

 สมรส  อื่น ๆ (ระบุ)

8. สถำนภำพทำงทหำร  พ้นภำระทำงทหำร  ยังไม่เกณฑ์
9. งำนปัจจุบนั :  ว่ำงงำนต้องกำรหำงำนทำ

.
 อยู่ประจำกำร หน่วย……………………………. ปลดประจำกำรเมื่อ……………….

 มีงำนทำ แต่ตอ้ งกำรเปลี่ยนงำน เหตุผล..................................................................................................

10. ผูท้ ี่สำมำรถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน : นำย/นำง/นำงสำว

นำมสกุล

โทรศัพท์

.

11. ประเภทของคนหำงำน:  คนหำงำนทัว่ ไป  คนพิกำร  ผูส้ ูงอำยุ  นักเรี ยน/นักศึกษำ
12. กำรศึกษำ (เรี ยงลำดับจำกวุฒิที่ได้รับครั้งสุ ดท้ำย)
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ

แผนกหรื อ
สำขำวิชำ

วุฒิกำรศึกษำ

วิชำเอก

ระยะเวลำกำรศึกษำ เกรดเฉลีย่ /
ตั้งแต่ปีพ.ศ. - ปี พ.ศ. เปอร์เซ็นต์

13. กำรฝึ กอบรมวิชำชีพหรื อกำรฝึ กอบรมฝี มือแรงงำน
ประเภทอำชีพ/สำขำที่ฝึก

สถำบัน/หน่วยงำน/สถำนทีฝ่ ึ ก

ระยะเวลำที่ฝึก (ปี /เดือน)

วันจบฝึ กอบรม

14. ควำมรู ้ควำมสำมำรถพิเศษ
(1) พิมพ์คอมพิวเตอร์

 ไทย

 อังกฤษ

(1) คอมพิวเตอร์

 Word

 Excel

(2) สำมำรถขับขี่ยำนพำหนะ

 รถยนต์

 จักรยำนยนต์

 รถยนต์และจักรยำนยนต์

 อืน่ ๆ (ระบุ)………………….…..………

(3) ใบอนุญำตขับขี่

 รถยนต์

 จักรยำนยนต์

 รถยนต์และจักรยำนยนต์

 อืน่ ๆ (ระบุ…………………..……..……

(4) ควำมรู ้ทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ

ภำษำ
ภำษำ
ภำษำ

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (
(5) ควำมรู ้ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ (ระบุ)

 อื่นๆ (ระบุ)..............................................

.  พูดได้  อ่ำนได้  เขียนได้
.  พูดได้  อ่ำนได้  เขียนได้
.  พูดได้  อ่ำนได้  เขียนได้
คะแนน) สถำบัน/หน่วยงำน

.
.ำ

15. ประวัติกำรทำงำน:  มี
 ไม่มี
หำกมีประสบกำรณ์ทำงำนให้กรอกเฉพำะงำนสำคัญที่เคยทำ โดยเริ่ มด้วยตำแหน่งครั้งสุ ดท้ำย
ชื่อสถำนประกอบกำร

ประเภท
กิจกำร

จังหวัด
ที่ทำงำน

ตำแหน่งงำน

ลักษณะงำนที่ทำ

สถำนภำพกำรทำงำน
ระยะเวลำ
ต้องกำร
อัตรำ
ที่ทำงำน
ถูกเลิกจ้ำง ลำออก
เปลี
่ยนงำน
ค่ำจ้ำง ตังแต่วนั ที่
ปี /เดือน
้
ตั้งแต่วนั ที่
( )

16. ผลงำน/กิจกรรมที่ภำคภูมิใจ...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....................................................................................
17. ระบุตำแหน่งงำนที่ตอ้ งกำรทำงำนตำมลำดับควำมต้องกำร
1.
ประเภทงำน  ประจำ  ชัว่ ครำว  Part Time อัตรำค่ำจ้ำงที่ตอ้ งกำร
2.
ประเภทงำน  ประจำ  ชัว่ ครำว  Part Time อัตรำค่ำจ้ำงที่ตอ้ งกำร
3.
ประเภทงำน  ประจำ  ชัว่ ครำว  Part Time อัตรำค่ำจ้ำงที่ตอ้ งกำร
18. ต้องการที่พกั จากนายจ้างหรื อไม่

 ต้องการ

19. ทางานจังหวัดอื่นได้หรื อไม่

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

บำท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน
บำท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน
บำท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน

 ไม่ตอ้ งการ
 ไม่ได้

20. ถ้ำไม่ได้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำน ประสงค์ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงำน หลักสูตร
.
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงำน กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน
 ฝึ กอบรมฝี มือแรงงำนหน่วยงำนอื่น (ระบุ…………………………………………)
 ประกอบอำชีพอิสระ  ไปทำงำนในต่ำงประเทศ  รับงำนไปทำที่บำ้ น
 รองำน
 อื่นๆ……………..
21. กรณี มีควำมพิกำร.
มีควำมพิกำรด้ำน  กำรมองเห็น  กำรได้ยิน  กำรเคลือ่ นไหว  จิตใจ  สติปัญญำ  กำรเรี ยนรู ้
- ระบุควำมพิกำร
.
- ต้องกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพหรื อไม่  ต้องกำร  ไม่ตอ้ งกำร
22. การบันทึกข้ อมูลคนหางาน ยินยอม/ไม่ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
“ผู้ขนึ้ ทะเบียนหางานประสงค์จะเปิ ดเผยข้อมูลแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน หรือไม่”
 ไม่ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูล
 ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลในระบบสำรสนเทศจัดหำงำนในประเทศ
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม เปิ ดเผยต่อนำยจ้ำงประเภทจ้ำงเหมำแรงงำน
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม เปิ ดเผยต่อนำยจ้ำงประเภทขำยประกัน/ขำยตรง
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม เปิ ดเผยต่อบริ ษทั จัดหำงำน

 ออทิสติก

หมำยเหตุ : กรณี ให้ควำมยินยอม ถือว่ำให้ควำมยินยอมตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริง
ลงชื่อ
วันที่

/

/

.ผูข้ ้ นึ ทะเบียนหำงำน
.

