บริษทั ดีเอ็น บรอดคาสท์ จากัด
ใบสมัครงาน
(Application Form)

รู ปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

ตำแหน่งที่ตอ้ งกำรสมัคร : ………………….………….…………………………………………….…..…………………….................……..
ตำแหน่งอื่นที่สนใจ : 1)………………….……………….………… 2)…………………………………………………..............……..
อัตรำเงินเดือนที่ตอ้ งกำร : .................................................บำท วันที่พร้อมเริ่ มงำนได้ : …..................................................................……..
ทรำบข่ำวกำรสมัครงำนจำกช่องทำงใด :
www.newtv.co.th
FB ข่ำว Newtv 18
กำรเเนะนำ
อื่นๆ .........................................................................

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................. นำมสกุล...................................................... ชื่อเล่น.........................................
ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์) (Mr./ Mrs./ Miss.)............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด................................................... วันเกิด….................. อำยุ.....................ปี ส่วนสูง......................ซม. น้ ำหนัก.................ก.ก.
เชื้อชำติ........................... สัญชำติ.............................. ศำสนำ.................................. ตำหนิ..............................…........…..................
เลขที่บตั รประชำชน
วันที่ออกบัตร......................................... วันหมดอายุ......................................... สถานที่ออกบัตร....................................................................
อำศัยกับครอบครัว
บ้ำนตนเอง
บ้ำนเช่ำ
หอพัก
อื่นๆ.................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้ำนเลขที่............................ หมู่ที่…............ หมู่บำ้ น........................................... ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน..........................................ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต................................ จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..............................โทรศัพท์............................................ มือถือ.............................................
อีเมล............................................…..........เฟซบุ๊ก............................................ไลน์ .................................... อินสตำแกรม......................……....
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่ำ
หม้ำย
แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส................................................................................................... อำชีพ...............................................................................………….
สถำนที่ทำงำน................................................................................................. ตำแหน่ง..........................................................……....................
จำนวนบุตร...............คน ชำย.............คน หญิง..............คน
ชื่อ........................................................................................................................ อำยุ...............ปี
ชื่อ........................................................................................................................ อำยุ...............ปี
ชื่อ........................................................................................................................ อำยุ...............ปี
ชื่อบิดำ............................................................................................... อำยุ...............ปี อำชีพ..............................................................................
มีชีวติ อยู่
ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา............................................................................................ อายุ...............ปี อาชีพ............................ ...................................................
มีชีวติ อยู่
ถึงแก่กรรม

จำนวนพี่นอ้ ง (ไม่รวมตัวท่ำน)............................คน ชำย................คน หญิง................คน ท่ำนเป็ นคนที่......……............…….….............
ชื่อ................................................................................ อำยุ...............ปี อำชีพ......................................………………...……........................
ชื่อ................................................................................ อำยุ...............ปี อำชีพ..................................…….......................................................
ชื่อ................................................................................ อำยุ...............ปี อำชีพ.....................................................………................................
ชื่อ................................................................................ อำยุ...............ปี อำชีพ..............................………………….......................................
สถำนภำพทำงกำรทหำร
จะเข้ำรับกำรเกณฑ์ทหำรในปี พ.ศ..................................
เข้ำรับรำชกำรทหำรแล้ว มีใบสำคัญเลขที่..................….…...........................................................
ได้รับกำรยกเว้น เนื่องจำก......................................................................………….........................
งำนอดิเรก...........................................................................................................................................…….........................................................
กีฬำที่ชอบ...................................................................................................................................................……………….................................
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น ชื่อ-สกุล......................................................................ควำมสัมพันธ์.....................……..................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................โทรศัพท์............................…….……….....................
บุคคลอ้ำงอิง
ชื่อ-สกุล........................................................................ตำแหน่ง.......................................... ควำมสัมพันธ์................……...….........................
สถำนที่ทำงำน..............................................................โทรศัพท์.......................................... เงินเดือน...………………………….....................
บุคคลภำยในบริ ษทั ฯ ที่ท่ำนรู ้จกั ชื่อ-สกุล ........................................................................... ฝ่ ำย....................................................……............
เกี่ยวข้องเป็ น..................................................................

ส่ วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ระยะเวลา

เกรดเฉลีย่

ประถมศึกษำ
มัธยมต้น
มัธยมปลำย/ปวช.
ปวส.
ปริ ญญำตรี
สูงกว่ำปริ ญญำตรี

ส่ วนที่ 3 : การฝึ กอบรม/สั มนา
ชื่อหลักสู ตร

สถาบัน

วุฒิทไี่ ด้ รับ

ระยะเวลา

เดือน-พ.ศ.

ส่ วนที่ 4 : ประสบการณ์การทางาน
1. ชื่อบริ ษทั ................................................................................. ที่อยู.่ ........................................................................................................
ตำแหน่ง...................................................................................... อัตรำเงินเดือน................................................................................บำท
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ...........................................................................................................................………………………………...
ระยะเวลำตั้งแต่ เดือน.............พ.ศ.............ถึง เดือน.............พ.ศ…….......รวม......... ปี เหตุผลที่ออก....................................................….
2. ชื่อบริ ษทั ................................................................................ ที่อยู.่ ........................................................................................................
ตำแหน่ง...................................................................................... อัตรำเงินเดือน.................................................................................บำท
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ........................................................................................................................................……….………………
ระยะเวลำตั้งแต่ เดือน...............พ.ศ..............ถึง เดือน…….......พ.ศ...............รวม......... ปี เหตุผลที่....................................................…..
3. ชื่อบริ ษทั ................................................................................ ที่อยู.่ ........................................................….........................................
ตำแหน่ง...................................................................................... อัตรำเงินเดือน..................................................................…......บำท
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ............................................................................................................................….........……………………
ระยะเวลำตั้งแต่ เดือน........พ.ศ.........ถึง เดือน.........พ.ศ..........รวม......... ปี เหตุผลที่ออก......….........................................................…
4. ชื่อบริ ษทั ................................................................................ ที่อยู.่ ............................................................…......................................
ตำแหน่ง..................................................................................... อัตรำเงินเดือน......................................................................…......บำท
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ.............................................................................................................................….........……………………
ระยะเวลำตั้งแต่ เดือน..............พ.ศ..............ถึง เดือน.............พ.ศ.............รวม........... ปี เหตุผลที่ออก.......…....................................…

ส่ วนที่ 5 : ทักษะ ความสามารถ
1) ด้ำนภำษำ (ดีมำก,ดี,พอใช้)
ภาษา
ภำษำอังกฤษ
อื่นๆ ......................................................
2) ด้ำนคอมพิวเตอร์

ฟัง

พิมพ์ ดดี

พูด

อ่ าน

เขียน

คอมพิวเตอร์ /โปรแกรม

ภำษำไทย.....................................คำ/นำที
ภำษำอังกฤษ................................คำ/นำที
3) กำรขับขี่ยำนพำหนะ
รถยนต์
รถจักรยำนยนต์

ได้
ได้

ไม่ได้
ไม่ได้

ใบอนุญำตขับขี่เลขที่...........................................................................................
ใบอนุญำตขับขี่เลขที่...........................................................................................

ส่ วนที่ 6 : สุ ขภาพร่ างกาย
1. สุขภำพโดยทัว่ ไปของท่ำน
ดีมำก
ดี
พอใช้
ไม่ดี
2. ท่ำนมีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำย หรื อเป็ นโรคติดต่อเรื้ อรังที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำนหรื อไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ........................................................…..................................................................................
3. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ...............................................…...........................................................................................
4. ท่ำนเคยเจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุจนต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ..................................................................….....................................................................

ส่ วนที่ 7 : ประวัติอาชญากรรม
(โปรดอ่ำนอย่ำงละเอียดก่อนให้ขอ้ มูล)
1. ท่ำนยินยอมให้บริ ษทั ทำกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมโดยพิมพ์ลำยนิ้วมือ
ยินยอม
ไม่ยนิ ยอม
2. ท่ำนเคยถูกพิพำกษำให้เป็ นบุคคลล้มละลำย หรื อเคยทำผิดทำงอำญำหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
3. ท่ำนเคยถูกให้ออกจำกงำนด้วยกรณี ใดๆ หรื อไม่
เคย
ไม่เคย
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นและหลักฐำนต่ำงๆ ถูกต้อง และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั ฯ
ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำได้ และหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำเข้ำทำงำน และบริ ษทั ฯ ตรวจสอบว่ำข้อควำมที่ให้ไว้ไม่
ตรงกับควำมจริ ง ข้ำพเจ้ำยินดีให้บริ ษทั ยกเลิกสัญญำจ้ำงของข้ำพเจ้ำทันที โดยข้ำพเจ้ำจะไม่เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนหรื อเงินชดเชย
ใดๆ ทั้งสิ้นจำกบริ ษทั

ลงชื่อ .................................................................................. ผูส้ มัคร
(.................................................................................)
วันที่ ................./...................../.................

เอกสารประกอบการสมัครงาน
(โปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเบื้องต้น)
1) สาเนาบัตรประชาชน
5) รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
6) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3) สาเนาใบรับรองการสาเร็ จการศึกษา 7) สาเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
4) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา
ลงชื่อ................................................................ผูต้ รวจสอบ

เจ้าหน้าที่บุคคล

