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หางหุนสวนจํากัด  เชียงรายเทคโนคอม 
CHIANGRAI TECHNOCOM PART.,LTD. 

            เลขที่  25  ถนนเรืองนคร ตําบลเวียง  อาํเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  57000  โทร. 053-745121-2  แฟกซ. 053-745003 

 

ใบสมัครงาน 
ขอมูลตามเอกสารท่ีกรอกอาจจะไมนําไปประกอบการพิจารณา ( กรุณากรอกตามความเปนจริง ) 

 

ชื่อ – นามสกุล      : …………………………………………………………………………………………… ชื่อเลน…………………………………………………… 

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

สมัครตําแหนง   : …….…………………….……..………………………………………………………………………………………………………………………………    
  

ประวัติสวนตัว 

วัน เดือน ปเกิด ................……………............. อายุ ……... ป  สวนสูง ……........ ซม.  นํ้าหนัก ......................................... กก.   
บัตรประชาชนเลขที่..............…........................  สถานที่ออกบัตร…………………… บัตรหมดอายุ…….………........................ 
สัญชาติ  ……………………………................  เช้ือชาติ ……………….......................   
ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี …………..………………... หมูที่ ……………..……………….… ถนน  ............………….………....…….....
ตําบล/แขวง  …………………………..……...   อําเภอ/เขต …………………….…… จังหวัด  ...………………….........…..........  
รหัสไปรษณีย  ………………….……………. โทรศัพท  …………...............…...… มือถือ  ........................................................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  เลขท่ี …..……………..    หมูที่ ……..……………………….… ถนน …………….……………….............. 
ตําบล/แขวง ……………………......................    อําเภอ/เขต ……………...…………...  จังหวัด  ......................................................
รหัสไปรษณีย  …………………….…………    e-mail  …………………………………………………………...…………… 
ช่ือบิดา ..............................................................  อาชีพ ............................................... เบอรโทรศัพท.........................................

ช่ือมารดา ...........................................................  อาชีพ ................................................ เบอรโทรศัพท......................................... 

 สถานภาพ            โสด                แตงงาน       มีบุตร ……..……. คน             อายุ….....…. 

ภาวะทางทหาร                ไดรับการยกเวน          ปลดเปนทหารกองหนุน            ยังไมไดรับการเกณฑ จะเกณฑในป ………...… 

 ทานมีโรคประจําตัวหรือไม           มี                    ไมมี 

 ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค  ............................................................................................................................................... 

ขับรถจักรยานยนต             ไมได         ได    ใบขับขี่เลขท่ี ………………………………………………………..………… 
                                                                           วันที่ออกบัตร ………….………….…. วันหมดอายุ ........................................ 
ขับรถยนต                         ไมได                ได     ใบขับขี่เลขท่ี ………………………………………………………..……….. 

                                                                                    วันที่ออกบัตร ………….………….…. วันหมดอายุ ........................................ 

มียานพาหนะสวนตัวหรือไม            ไมมี           มี    โปรดระบุ ชนิด/ยี่หอ/รุน ………………………………………….....….. 

บุคคลท่ีทานรูจักใน หจก. เชียงรายเทคโนคอม (ถามี) .................................................................. ความสัมพันธ ............................. 
 

 

รูปถาย 
ไมเกิน  6  
เดือน 
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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ เกรดเฉล่ีย 
มัธยมศึกษา     
ปวช.      
ปวท. / ปวส.     
ปริญญาตรี     

  
  ฝกงาน / ฝกอบรม  
  สถานที่ฝก ............................................................................ ลักษณะงานที่ฝก / อบรม ...................................................................... 
  ................................................................................................................................ ระยะเวลา ..............................................เดือน / ป  

 
ประวัติการทํางาน 

    รายละเอียดของงานท่ีผานมา  

สถานท่ีทํางาน 
(ชื่อ/สถานท่ี) 

ระยะเวลา 
(จากป / ถึงป) 

ตําแหนงงาน 
ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป 

คาจาง 
เงินเดือน 

เหตุผลท่ีออก 

1. ปจจุบัน 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 

   

 

 

 

     

  กรณี ที่เคยขายสินคามากอน  

 ช่ือสินคา  ...........................................................................  ยอดขายที่เคยทําได ( เฉล่ียตอเดือน ) ......................................  บาท 

 
ความสามารถพิเศษ / งานอดิเรก 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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กรุณาแนะนําตัวทานเองเพ่ือใหบริษัทรูจักตัวทานดีขึ้น 

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

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

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

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

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

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

เงินเดือนท่ีตองการ  : …………..……………...........  บาท  /             เดือน             วัน   
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครน้ีเปนความจริงทุกประการ หลังจาก  หจก. เชียงรายเทคโนคอม 
รับทํางานแลว  หากปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง หจก.เชียงราย
เทคโนคอม  มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจางขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

 
 

     

ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูสมัครงาน 
 

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

 
 
เง่ือนไข  
 1. ทานพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ในการทํางานดานคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ  
 2. หากทานไดรับการพิจารณาเขาทํางาน 
 - ทานตองทําสัญญาการทํางาน  เปนระยะเวลา  1   ป  ขึ้นไป 
 
 
เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณา 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
-  สําเนาทะเบียนบาน 
-  วุฒิการศึกษา   
-  สําเนาใบขับขี่  รถจักรยานยนต / รถยนต 
-  สําเนาเอกสารทางทหาร 
-  หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 
-  เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถประกอบการพิจารณา 
        

 

เชียงรายเทคโนคอมเปดใหบริการมาแลวกวา 25 ป  มีทั้งหมด 9 สาขา  
 สํานักงานใหญ อ.เมืองเชียงราย 
 สาขามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 สาขาแมสาย   
 สาขาหาแยกพอขุนฯ   
 สาขาเชียงของ  
 สาขาพะเยา   
 สาขา TECHNOCOM : เซ็นทรัลเชียงราย ชั้น 1 
 สาขา Technocom Printing : เซ็นทรัลเชียงราย ชั้น 1 
 สาขา Technocom Printing : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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