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รายไดอื่นๆ บาท บาทรวมรายไดสุทธิตอเดือน
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ไมเคยเคย
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทังหมดในใบสมัครฉบับนีเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่ามีรายการที่แจ้งไว้เป็นเท็จ
 หรือข้าพเจ้าไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามคำที่ได้กล่าวอ้าง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท สินชัย เพรส (2001) จำกัด ปฏิเสธการรับสมัคร

หรือให้ออกจากงาน โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน


