
ใบสมัครงาน หางหุนสวนจํากัด เอ็มอารซี อุบล 

เลขท่ีใบสมัคร

MRC UBON – em-...................................... 

รูปถาย 1 น้ิว

โปรดกรอกขอความใหละเอียดและชัดเจน 

ตองการสมัครงานในตําแหนง   จนท.บันทึกขอมูล  จนท.ใหรหัสโรค   อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 

ประเภทพนักงาน  ช่ัวคราว  ประจํา 

ประวัติสวนตัว 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………….…………………………………..…… 

Name (in English) MR. /MRs/ Miss…………………………………………………………………………….…………………………………..……… 

สัญชาติ.......................วัน เดือน ป เกิด.......................................อายุ...........ป เลขท่ีบัตรประชาชน............................................ 

สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา  หมาย    คูสมรสมเีงินได   ใช  ไมใช 

จํานวนบุตร....................คน บุตรท่ีไมศึกษา.........................คน  บุตรท่ีศึกษา…………………..คน 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/
จังหวัด/ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ 
(พ.ศ.) 

ชื่อประประกาศนียบัตร/ชื่อ
ปริญญาท่ีไดรับ 

วิชาเอก เกรด
เฉลี่ย
สะสม 

ปวช./มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส./อนุปรญิญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

การศึกษา (เพ่ิมเตมิ) 



ประวัติการทํางาน 

วันท่ีเร่ิมตน-
สิ้นสุด 

ชื่อสถานท่ีทํางาน ตําแหนง (สุดทาย) เงินเดือน (สุดทาย) 

....................... .................................................................................. ......................................... .............................. 
รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีเร่ิมตน-
สิ้นสุด 

ชื่อสถานท่ีทํางาน ตําแหนง (สุดทาย) เงินเดือน (สุดทาย) 

....................... .................................................................................. ......................................... .............................. 
รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีเร่ิมตน-
สิ้นสุด 

ชื่อสถานท่ีทํางาน ตําแหนง (สุดทาย) เงินเดือน (สุดทาย) 

....................... .................................................................................. ......................................... .............................. 
รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีเร่ิมตน-
สิ้นสุด 

ชื่อสถานท่ีทํางาน ตําแหนง (สุดทาย) เงินเดือน (สุดทาย) 

....................... .................................................................................. ......................................... .............................. 
รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

ความรูภาษาตางประเทศ 

(ระบุระดับความสามารถ : ดีมาก ปานกลาง พอใช) 

ภาษา ฟง พูด อาน เขียน 
อังกฤษ     
จีน     
อ่ืนๆ .........................     

 

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ดีมาก    ปานกลาง   พอใช 

การสอบผานการรับรองคุณภาพการใหรหัสโรค ระดับกลาง (เฉพาะตําแหนง จนท.ใหรหัสโรค) 

 ผาน     ไมผาน 

ท่ีอยู 

 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน…………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 ท่ีอยูปจจุบัน…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพทบาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................Line ID................................................ 

บุคคลอางอิง 

 ช่ือผูติดตอ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ท่ีอยูผูติดตอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศัพทบาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................Line ID................................................ 

 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตน เปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขอความท่ีช้ีแจง

ขางตน แมเพียงบางสวน ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมให หางหุนสวนจํากัด เอ็มอารซี อุบล ถือเปน

เหตุผลเพียงพอท่ีจะไมพิจารณาตอไป หรือยกเลิกท่ีจะพิจารณาไวแลวท้ังหมด 

 

      ลงชื่อผูสมัคร.................................................................... 

                (..................................................................) 

        วันท่ี......../........................./............... 

 

  



 

แนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประชาชน  

 สําเนาทะเบียนบาน  

 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาท้ังหมด (Transcript) 

 รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป 

 ใบประกาศนียบัตรผูสอบผานการรับรองคุณภาพการใหรหัสโรค ระดับกลาง  

       (เฉพาะตําแหนง จนท.ใหรหัสโรค) 

 

การสงหลักฐานการสมัครงาน  

- เพ่ือการพิจารณาเบ้ืองตนท่ี อีเมล : mrcubont@gmail.com 

- เม่ือผานการพิจารณาแลว สงหลักฐานฉบับจริง มาท่ี 

 

หางหุนสวนจํากัด เอ็มอารซี อุบล 

333/15 หมู 4 ต.ขามใหญ 

อ.เมืองอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี 

34000  

 

(สอบถามเพ่ิมเตมิที่ (โทรศัพทและ Line ID) : 089-286-2922 , 081-9992062 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrcubont@gmail.com
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