ใบสมัครงาน
Application For Employment
เลขที่
No.

วันที่
Date

ตาแหน่งทีต่ ้ องการ
1
Position Applied For
2

เงินเดือนทีต่ ้ องการ
Salary Required
เงินเดือนทีต่ ้ องการ
Salary Required

รูปถ่าย 1 นิ ้ว

ทราบข่าวการรับสมัครจาก

รายละเอี ยดส่วนตัว

Received this requirement from

Personal Data
ชื่อ (ภาษาไทย)
First Name (THAI)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
First Name (ENGLISH)
วัน เดือน ปี เกิด
Date of birth
เลขทีบ่ ตั รประชาชน/ใบต่างด้ าว
Identification card No./Passport No.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน
Registered address
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
Present address
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีเลขที่
Tax Identification No.

สกุล
Last Name
สกุล
Last Name
สถานทีเ่ กิด
Place of birth

เพศ
Sex
เพศ
Sex
สัญชาติ
Nationality
ออกให้ ณ
Issued at

อายุ
Age
(Year)

ส่วนสูง
Height
(cm)

น ้าหนัก
Weight
(kg)

เชื ้อชาติ
ศาสนา
Race
Religion
วันทีอ่ อก
วันหมดอายุ
Issued date
Expired date
โทรศัพท์
Telephone no.
โทรศัพท์
Telephone no.
บัตรประกันสังคมเลขที่
Social Security No.

รายละเอี ยดครอบครัว
สถานภาพ
Maritual Status

โสด
Single

ถ้ าสมรสแล้ วคูส่ มรสมีเงินได้ หรือไม่
If married, does the spuse earn income?
จานวนบุตร
Number of Children

Confidentail

สมรส
Married

ม่าย
Widowed

มี
Yes
คน

แยกกันอยู่
Separated

Family Data
Personal Data
หย่าร้ าง
Divorced

ไม่มี
No
กาลังศึกษาอยู่
Studying
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ครอบครัว
Family Member
บิดา
Father
มารดา
Mother
พีน่ ้ อง_________คน 1
Brother/Sister
2
3
4
5
6
สามี/ภรรยา
Husband/Wife

ชื่อ-สกุล
First Name-Last Name

อายุ
Age

อาชีพ/ตาแหน่ ง
Occupation/Position

สถานที่ทางาน
Office Name

โทรศัพท์
Tel.

การรับราชการทหาร
Military Service
รับราชการทหารมาแล้ ว (Military Service)
วันทีห่ รือปี ทีป่ ลดประจาการ (Date of leave service)
ได้ รับการยกเว้ น (ระบุเหตุผล) Reason for military exemption
จะถูกเกณฑ์เมือ่ (Date of service)
ได้ รับการผ่อนผันถึงปี (Granted an extension unit)

ประวัติการศึกษา
Education Background
การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

Education

Institute Name

ตังแต่
้ (Period)
จาก
ถึง
From
To

วุฒิทไี่ ด้ รับ
Certificate/Diploma/
Degree

วิชาเอก
Major
Subject

เกรด
Grade

ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษาตอนต้ น
Junior High School
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Senior High School
มหาวิทยาลัย
University
อื่นๆ
Others
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ประวัติการทางาน
Management Background
Previous employer's names

ทีอ่ ยู่ (Address)

โทรศัพท์ (Telephone)

ตังแต่
้ (Period)
ถึง (To)
ตาแหน่งเริ่มต้ น (Start position)

เงินเดือนทีเ่ ริ่ มต้ น (Start salary)

เงินเดือนสุดท้ าย (Final salary)

ตาแหน่งสุดท้ าย (Final position)

เหตุทอี่ อก (Reason of leave)

Previous employer's names

ทีอ่ ยู่ (Address)

จาก (Period)
ถึง (To)
ตาแหน่งเริ่มต้ น (Start position)

เงินเดือนทีเ่ ริ่ มต้ น (Start salary)

เงินเดือนสุดท้ าย (Final salary)

ตาแหน่งสุดท้ าย (Final position)

เหตุทอี่ อก (Reason of leave)

โทรศัพท์ (Telephone)

ฝึ กอบรม/สัมมนา
Training Course/Seminar
หลักสูตร
Training Subject

สถาบัน
Institute

ระยะเวลา
Duration

วุฒิทไี่ ด้ รับ
Certificate received

ความสามารถพิเศษ
Special Qualifications, Skills
ภาษา
Language
ไทย (THAI)
อังกฤษ (ENGLISH)
จีน (CHINESE)
อื่นๆ (OTHERS)
พิมพ์ดีด (คา/นาที)
Typing (W.P.M)

Confidentail

อ่าน (Read)
พอใช้
ดี
ดีมาก
Fair
Good Excellent

เขียน (Write)
พอใช้
ดี
ดีมาก
Fair
Good Excellent

ไทย (Thai)

พอใช้
Fair

พูด (Speak)
ดี
ดีมาก
Good
Excellent

อังกฤษ (English)
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ความสามารถทางด้ านคอมพิวเตอร์ (ระบุ)
BI/Data Warehouse
Database
Programming
Computer Skill (Specify)
อื่นๆ (Others)
ท่านมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สว่ นตัวทีส่ ามารถนามาใช้ ในธุรกิจของบริษัทหรือไม่?
Do you have a car/motorcycle available for company business?
รถยนต์ (Car)
มี (Yes)
ไม่มี (No)
จักรยานยนต์ (Motorcycle)
มี (Yes)
ความสามารถพิเศษอื่นๆ Other special ability (if any)

Operating System

ไม่มี (No)

การร่วมกลุ่ม/กิจกรรมทางด้านสังคม
Social Activities
ชื่อสมาคม/สโมสร/ชมรม

ตาแหน่ง

Name of club/Association/Organization

Position

ตังแต่
้ Period
จาก
ถึง
From
To

งานอดิเรกและกีฬา
Hobbies and sports

รายละเอียดอื่ นๆ
Other Description
5 ปี ทีผ่ ่านมาเคยเจ็บป่ ายขนาดหนัก หรือติดต่อโรคร้ ายแรงหรือไม่?
Have you ever been seriously illness or got the contagious disease during 5 years ago?
เคยต้ องโทษหรือถูกพิพากษาลงโทษ หรือสอบสวนทางแพ่ง หรือทางอาญาหรือไม่?
Have you ever been sentenced or got the criminal/civil investigation before?

ไม่เคย
No

เคย โรค
Yes Disease

ไม่เคย
No

เคย
Yes

เคยสมัครงาน หรือทางานกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ในเครือมาก่อนหรือไม่?
Have you ever applied for employment or work with the affliation group before?
ไม่เคย
เคย
No
Yes
ท่านสามารถทางานเป็ นกะได้ หรือไม่?
ได้
Are you able to work on off-hour shifts?
Yes

ไม่ได้
No

ท่านสามารถทางานต่างจังหวัดได้ หรือไม่?
Are you able to work in up-country?

ไม่ได้
No

ได้
Yes

ผู้ค้ นุ เคยในบริษัทฯ (Name of friend/relative who works in the company)
ชื่อ-สกุล (First Name-Last Name)
ตาแหน่ง (Position)

Confidentail
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สังกัด (Depart)
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ชื่อผูร้ บั รองความประพฤติ (ยกเว้นญาติ) จานวน 2 คน
List two persons (except your relation) to guarantee your behavior/performance

ชื่อ-สกุล
First Name-Last Name

อาชีพ/ตาแหน่ง
Occupation/Position

ความสัมพันธ์
Relationship

ทีอ่ ยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

ผูท้ ่จี ะติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
In case of emergency, please contract

ชื่อ-สกุล
First Name-Last Name

อาชีพ/ตาแหน่ง
Occupation/Position

ความสัมพันธ์
Relationship

ทีอ่ ยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

รายละเอี ยดการทางาน
Description Of Work
กรุณาแนะนาตัวท่านเพือ่ ให้ บริษัทฯ รู้จกั ตัวท่านมากขึน้ เช่น ประสบการณ์ หรือลักษณะงานทีท่ ่านสนใจ ฯลฯ
Please introduce yourself with further information viz. Experience, interesting job which will allow the company know you better

หากบริษัทฯ รับท่านจะมาเริ่ มงานได้ ตงแต่
ั้
When can you start work with the company, if employed?

Confidentail
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวทังหมดในใบสมั
้
ครนี ้เป็ นความจริงทุกประการ และยินดีให้ ตรวจสอบข้ อความซึ่งให้ มาในเบื ้องต้ นทังหมด
้
หากทาง
บริษัทฯ จ้ างเข้ ามาทางานแล้ วปรากฎว่าความในใบสมัคร เอกสารทีน่ ามาแสดง หรือรายละเอียดทีใ่ ห้ ไว้ ไม่เป็ นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ ทจี่ ะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ า
ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
I certify that all statements given in this application form are true and correct hereby authorize any investigation of the above information for
purpose of verification. If any is found to be untrue after enggagement, the company has the right to terminate my employment without any
compensation or severance pay whatsoever.

ลายมือชื่อผู้สมัคร (อังกฤษ)
Applicant's Signature (English)

ลายมือชื่อผู้สมัคร (ไทย)
Applicant's Signature (Thai)

หมายเหตุ (Remarks):
เอกสารประกอบใบสมัคร (Document)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
Two recent photographs not longer 6 months
สาเนาบัตรประชาชน
Copy of I.D. card
สาเนาทะเบียนบ้ าน
Copy of house register
สาเนาใบแสดงคะแนน
Transcript
หนังสือรับรองการทางาน
Certification Letter
หลักฐานการรับราชการทหาร
Military serviced record
สาเนาวุฒิการศึกษา
Certificate Education
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ทดลองงาน (Probation)

อนุมตั ิให้
Approved to

ทางาน (Employ)

ในตาแหน่ง (Position)
สังกัด (Section/Dept)
เงินเดือน (Salary)
ค่าครองชีพ (Allowance)
เริ่ มงานวันที่ (Commencing date)
Ref No.
ลงชื่อ
(
วันที่
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เจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคล
)
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หาร
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งาน
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งคม
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อื่ นๆ
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คน
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งาน
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