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ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เชียงรายเทคโนคอม 
CHIANGRAI TECHNOCOM PART.,LTD.

  เลขท่ี  25  ถนนเรืองนคร ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมือง   จงัหวดัเชียงรำย  57000  โทร. 053-745121-2  แฟ็กซ์. 053-745003 

ใบสมัครงาน 
ขอ้มูลตำมเอกสำรท่ีกรอกอำจจะไม่น ำไปประกอบกำรพิจำรณำ ( กรุณำกรอกตำมควำมเป็นจริง ) 

ช่ือ – นามสกุล      : …………………………………………………………………………………………… ช่ือเล่น…………………………………………………… 

Name in English   : …………………………………………………………………………………………… เพศ         ชาย           หญิง 

สมัครต าแหน่ง   : …….…………………….……..………………………………………………………………………………………………………………………………   

ประวัติส่วนตัว 

วนั เดือน ปีเกิด ................……………............. อำย ุ……... ปี  ส่วนสูง ……........ ซม.  น ้ำหนกั ......................................... กก. 
บตัรประชำชนเลขท่ี..............…........................  สถำนท่ีออกบตัร…………………… บตัรหมดอำย…ุ….………........................ 
สัญชำติ  ……………………………................  เช้ือชำติ ………………....................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …………..………………... หมู่ท่ี ……………..……………….… ถนน  ............………….………....…….....
ต ำบล/แขวง  …………………………..……...   อ ำเภอ/เขต …………………….…… จงัหวดั  ...………………….........…..........  
รหสัไปรษณีย ์ ………………….……………. โทรศพัท ์ …………...............…...… มือถือ  ........................................................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขท่ี …..……………..    หมู่ท่ี ……..……………………….… ถนน …………….……………….............. 
ต ำบล/แขวง ……………………......................    อ ำเภอ/เขต ……………...…………...  จงัหวดั  ......................................................
รหสัไปรษณีย ์ …………………….…………    e-mail  …………………………………………………………...…………… 
ช่ือบิดำ ..............................................................  อำชีพ ............................................... เบอร์โทรศพัท.์........................................

ช่ือมำรดำ ...........................................................  อำชีพ ................................................ เบอร์โทรศพัท.์........................................ 

 สถานภาพ   โสด   แต่งงำน       มีบุตร ……..……. คน             อำย…ุ.....…. 

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี ………...… 

 ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่    มี   ไม่มี 

ถำ้เคยโปรดระบุช่ือโรค  ............................................................................................................................................... 

ขับรถจักรยานยนต์      ไม่ได ้    ได ้   ใบขบัขีเ่ลขท่ี ………………………………………………………..………… 
    วนัท่ีออกบตัร ………….………….…. วนัหมดอำย ุ........................................

ขับรถยนต์  ไม่ได ้  ได ้    ใบขบัขีเ่ลขท่ี ………………………………………………………..………..

  วนัท่ีออกบตัร ………….………….…. วนัหมดอำย ุ........................................

มียำนพำหนะส่วนตวัหรือไม่  ไม่มี   มี    โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น ………………………………………….....….. 

บุคคลท่ีท่านรู้จักใน หจก. เชียงรายเทคโนคอม (ถ้ามี) .................................................................. ควำมสัมพนัธ์ ............................. 

รูปถ่ำย 
ไม่เกิน  6  
เดือน 
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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ เกรดเฉลี่ย 
มธัยมศึกษำ     
ปวช.      
ปวท. / ปวส.     
ปริญญำตรี     

  
  ฝึกงาน / ฝึกอบรม  
  สถำนท่ีฝึก ............................................................................ ลกัษณะงำนท่ีฝึก / อบรม ...................................................................... 
  ................................................................................................................................ ระยะเวลำ ..............................................เดือน / ปี  

 
ประวัติการท างาน 

    รำยละเอียดของงำนท่ีผ่ำนมำ  

สถานที่ท างาน 
(ช่ือ/สถานที่) 

ระยะเวลา 
(จากปี / ถึงปี) 

ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

เหตุผลท่ีออก 

1. ปัจจุบนั 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 

   

 

 

 

     
  กรณี ท่ีเคยขำยสินคำ้มำก่อน  

 ช่ือสินคำ้  ...........................................................................  ยอดขำยท่ีเคยท ำได ้( เฉล่ียต่อเดือน ) ......................................  บำท 

 
ความสามารถพเิศษ / งานอดิเรก 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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กรุณาแนะน าตัวท่านเองเพ่ือให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึน้ 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 
 

เงินเดือนที่ต้องการ  : …………..……………...........  บำท  /             เดือน             วนั   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวท้ังหมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงทุกประการ หลังจาก  หจก. เชียงรายเทคโนคอม 
รับท างานแล้ว  หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ไม่เป็นความจริง หจก.เชียงราย
เทคโนคอม  มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 

     

ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้สมัครงาน 
 

                                                                                   (………….......………………………) 
                                                                                                          ………./…….…./……….. 

 
 
เง่ือนไข  
 1. ท่านพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการท างานด้านคอมพวิเตอร์และอ่ืน ๆ  
 2. หากท่านได้รับการพจิารณาเข้าท างาน 
 - ท่านต้องท าสัญญาการท างาน  เป็นระยะเวลา  1   ปี  ขึน้ไป 
 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการพจิารณา 
-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน      
-  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
-  วุฒิกำรศึกษำ   
-  ส ำเนำใบขบัขี่  รถจกัรยำนยนต ์/ รถยนต์ 
-  ส ำเนำเอกสำรทำงทหำร 
-  หนงัสือรับรองกำรท ำงำน (ถำ้มี) 
-  เอกสำรอื่นๆ ฯลฯ ท่ีสำมำรถประกอบกำรพิจำรณำ 
        

 

เชียงรำยเทคโนคอมเปิดให้บริกำรมำแลว้กว่ำ 25 ปี  มีทั้งหมด 9 สำขำ  
▪ ส ำนกังำนใหญ่ อ.เมืองเชียงรำย 
▪ สำขำมหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
▪ สำขำแม่สำย   
▪ สำขำห้ำแยกพ่อขนุฯ   
▪ สำขำเชียงของ  
▪ สำขำพะเยำ   
▪ สำขำ TECHNOCOM : เซ็นทรัลเชียงรำย ชั้น 1 
▪ สำขำ Technocom Printing : เซ็นทรัลเชียงรำย ชั้น 1 
▪ สำขำ Technocom Printing : มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
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