1/1 Moo 2, Ratchaphruk Rd., Bangrak-Noi, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel: (66) 0-2831-5315 Fax: (66) 0-2831-5319

ใบสมัครงาน / Application Form
ตําแหน่งที2ต้องการ :
Position applied for
หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

[ ] รู ปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1" หรื อ 2" จํานวน 1 รู ป

[ ] สําเนาบัตรประชาชน

[ ] สําเนาทะเบียนบ้ าน

[ ] ใบแสดงวุฒกิ ารศึกษา

[ ] ใบผ่านทหาร

[ ] ใบขับขี2

[ ] อื2นๆ ระบุ..................................................................................................................................

[ ] ใบTranscript

รู ปถ่าย (PHOTO)

ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากที2ใด โปรดระบุ …………………………………...…………………………….……....………..…..
ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน

ประวัตสิ ว่ นตัว
Personal Background

Application Form is a part of consideration, please fill this form completely
ชื2อ-สกุลภาษาไทย
ชื2อเล่น
เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง
Name in English
Nickname
Sex
Male
Female
วัน เดือน ปี เกิด
วันที2เกิด [ ] จันทร์ [ ] อังคาร [ ] พุธ [ ] พฤหัส [ ] ศุกร์ [ ] เสาร์ [ ] อาทิตย์
ปี นักษัตร
Date of Birth
Day of Birth
Zodiac
อายุ
ภูมิลําเนา
สัญชาติ
เชื fอชาติ
ศาสนา
Age
Place of Birth
Nationality
Race
Religion
ส่วนสูง
นํ fาหนัก
กรุ๊ ปเลือด
ตําหนิ
Email Address
Height
Weight
Blood group
Scar
โทรศัพท์ :
บ้ าน
สํานักงาน
โทรศัพท์เคลื2อนที2
Telephone
Home
Office
Mobile Phone
ที2อยู่ปัจจุบนั ที2ตดิ ต่อได้ สะดวก
Present Address
ที2อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
Permanent Address
บัตรประชาชนเลขที2
วันหมดอายุ
สถานที2ออกบัตร
ID Card No.
Expired date
Issued by
สถานะทางทหาร
[ ] ได้ รับยกเว้ น
[ ] ศึกษาวิชาทหาร
[ ] ผ่านการเกณฑ์ทหาร
[ ] อื2นๆ(ระบุ)………...……..
Military Service
Exempted
Military Studied
Discharged
Other
สถานะความเป็ นอยู่
[ ] บ้ านส่วนตัว
[ ] บ้ านเช่า
[ ] อาศัยบิดามารดา
[ ] อาศัยอยู่กบั ผู้อื2น
Living Status
Own home
Rent home
Live with parents
Live with other
สถานะครอบครัว
[ ] โสด
[ ] แต่งงาน
[ ] หย่า
[ ] ม่าย
[ ] แยกกันอยู่
Marital Status
Single
Married
Divorced
Widow
Separated
จํานวนบุตร (No. of Children)
คน
ชื2อคูส่ มรส
Spouse's Name
ชื2อ-สกุลของบุตร / อายุ (Name of Children and Age)
อาชีพ
สถานที2ทํางาน
Occupation
Workplace
ชื2อบิดา
[ ] มีชีวิตอยู่ อายุ
ปี
[ ] ถึงแก่กรรม
Father's Name
Alive
Passed away
อาชีพ
สถานที2ทํางานของบิดา
Occupation
Workplace
ชื2อมารดา
[ ] มีชีวิตอยู่ อายุ
ปี
[ ] ถึงแก่กรรม
Mother's Name
Alive
Passed away
อาชีพ
สถานที2ทํางานของมารดา
Occupation
Workplace

จํานวนพี2น้อง(รวมตัวท่าน)

คน

เป็ นชาย

ประวัตสิ ว่ นตัว
Personal Background

No. of your brothers and sisters

คน

No. of Brothers

ชื2อ-สกุลของพี2น้อง
Name of your brothers and sisters

เป็ นหญิง

คน

ท่านเป็ นคนที2

No. of Sisters
อายุ
Age

You are a child No.

อาชีพ
Occupation

สถานที2ทํางาน หรื อ สถานศึกษา
Firm Name or Institute Name

(1)
(2)
(3)
(4)

ประวัตกิ ารทํางาน
Employment History

ความสามารถทางภาษา
Language Ability

กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special Curriculum

ประวัตกิ ารศึกษา
Educational Background

(5)
ระดับการศึกษา

ชื2อสถาบัน

Education

Institute Name

จังหวัด/ประเทศ

ปี การศึกษา Year

Province/Country จาก From ถึง To

วิชาที2ศกึ ษา/วุฒทิ ี2ได้ รับ

คะแนนเฉลี2ย

Course Taken/Completed

GPA

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริ ญญา
Higher Vocational
ปริ ญญาตรี
Bachelor Degree
อื2นๆ
Other
กิจกรรมนอกหลักสูตร หรื อ การอบรม

ชื2อสถาบัน

ระยะเวลา Period

สิง2 ที2ได้ รับ (ประกาศนียบัตร ฯลฯ)

Special Curriculum or Course Training

Institute Name

จาก From ถึง To

Certificate Taken

ประเภทภาษา
Type of Language

การพูด Speaking

การเข้ าใจ Understanding

การอ่าน Reading

การเขียน Writing

ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
อื2นๆ Other (ระบุ)
เริ2 มจากงานปั จจุบนั แล้ วย้ อนหลังไปตามลําดับ (Start with your present and previous positions)
(1) ชื2อสถานประกอบการและที2อยู่ชองบริ ษัท
Firm Name anก Address
จาก (เดือน/ปี ) From
ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์
Telephone
เงินเดือนครังf สุดท้ าย

ถึง (เดือน/ปี ) To

Business Type

Last Salary

ตําแหน่ง Position

สาเหตุที2ออก Reason for leaving

(2) ชื2อสถานประกอบการและที2อยู่ชองบริ ษัท
Firm Name anก Address
จาก (เดือน/ปี ) From

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์
Telephone
เงินเดือนครังf สุดท้ าย

ถึง (เดือน/ปี ) To

Business Type

Last Salary

ตําแหน่ง Position

สาเหตุที2ออก Reason for leaving

ประวัตกิ ารทํางาน
Employment History

(3) ชื2อสถานประกอบการและที2อยู่ชองบริ ษัท

โทรศัพท์

Firm Name anก Address

Telephone

จาก (เดือน/ปี ) From

ประเภทธุรกิจ

เงินเดือนครังf สุดท้ าย

ถึง (เดือน/ปี ) To

Business Type

Last Salary

ตําแหน่ง Position

สาเหตุที2ออก Reason for leaving

(4) ชื2อสถานประกอบการและที2อยู่ชองบริ ษัท

โทรศัพท์

Firm Name anก Address

Telephone

จาก (เดือน/ปี ) From

ประเภทธุรกิจ

เงินเดือนครังf สุดท้ าย

ถึง (เดือน/ปี ) To

Business Type

Last Salary

ตําแหน่ง Position

สาเหตุที2ออก Reason for leaving

ประวัตกิ ารทํางาน
Employment History

ลักษณะงานที2ผ่านมา Your working experience :

ความรู้ พื fนฐาน
Basic ability

Computer

พิมพ์ดีด
Typing
ความรู้ /ความสามารถพิเศษ
Special ability
งานอดิเรก
Hobby
ลักษณะนิสยั ส่วนตัว
Characteristic
เป้าหมายในชีวิต
What is ultimate goal in your life?

ชื2อ-สกุล
Name

[ ] MS Excel

[ ] MS Word

[ ] MS Powerpoint [ ] อื2นๆ (ระบุ) Other……………………...……

[ ] Internet : Website ที2เข้ าบ่อย……………………………………………………….………………..………….
Website you usually visit
[ ] ไทย …………. คํา/นาที
[ ] อังกฤษ …………. คํา/นาที
Thai
Word/Minute
English
Word/Minute

บุคคลที2ไม่ใช่ญาติซงึ2 ทราบประวัตขิ องท่านและบริ ษัทฯ สามารถสอบถามได้
Persons other than relatives can be contacted
ความสัมพันธ์
สถานที2ทํางาน/ที2อยู่
Relationship
Firm Name / Address

ท่านสามารถขับขี2ยานพาหนะได้ หรื อไม่
- รถยนต์ [ ] ได้ [ ] ไม่ได้
Can you
- Drive a car? Yes
No
ถ้ าได้ ท่านมีใบอนุญาตขับขี2หรื อไม่
- รถยนต์ [ ] มี [ ] ไม่มี
If yes, have you got a license?
- For car? YesYes
No
ในตําแหน่งงานที2ต้องมีการคํ fาประกัน
Can you provide a guarantor?
ในการปฏิบตั งิ าน สามารถเปลี2ยนแปลงตําแหน่งหน้ าที2ได้ ตามความเหมาะสม
Can you rotate your work position?
ท่านมีเพื2อนหรื อคนรู้ จกั ที2ทํางานในบริ ษัทนี fหรื อไม่
Do you have any friends or someone you know working in this company?

- รถจักรยานยนต์
[
- Ride a motorcycle?
- รถจักรยานยนต์
[
- For motorcycle?
[ ] ไม่ขดั ข้ อง
Yes
[ ] ไม่ขดั ข้ อง
Yes
[ ] ไม่มี
[
No

ตําแหน่ง
Position

] ได้ [ ] ไม่ได้
Yes
No
] มี [ ] ไม่มี
Yes
No
[ ] ขัดข้ อง
No
[ ] ขัดข้ อง
No
] มี ชื2อ
Yes Name

โทรศัพท์
Telephone

ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่
[ ] ไม่มี
Have you got any congenital diseases?
No
ท่านเคยทําผิดทางอาญาหรื อไม่
[ ] ไม่เคย
Have you ever commit any crime?
No
บันทึกเพิ2มเติมซึง2 ท่านคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสมัครงาน
Additional information which you considered to be beneficial to application

ท่านพร้ อมที2จะปฏิบตั งิ านได้ ในวันที2
Date available to start working

[ ] มี ระบุ
Yes
[ ] เคย ระบุ
Yes

เงินเดือนที2ต้องการ :
Expected starting salary

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นทังหมดนี
f
fเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้ อความตอนหนึง2 ตอนใดไม่ตรงกับความเป็ นจริ งข้ าพเจ้ าขอยอมรับว่า
การว่าจ้ างที2ตกลงนันเป็
f นอันโมฆะทันที
I certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information wilfully given
shall be sufficient reason to dismiss me from the service.
วันที2 ……………/……………/……………
Date

ลงชื2อผู้สมัครงาน……………………………………………
Applicant's Signature

สําหรั บบริษัทฯ (FOR COMPANY USE ONLY)
ผู้สมั ภาษณ์
Interviewer
ผลการสัมภาษณ์
[ ] ผ่าน
Decision reached
Passed
ตําแหน่งงานที2บรรจุ
Position for which considered
วันที2เริ2 มจ้ างงาน
Date of Employment
อัตราเงินเดือน
Salary
กําหนดระยะเวลาทดลองงาน
Probation Term
หมายเหตุ
Remark

[ ] ไม่ผ่าน
Not Passed

ลายมือชื2อผู้สมั ภาษณ์
Interviewer's Signature

วันที2สมั ภาษณ์
Date of Interview
เหตุผลที2ไม่ผ่าน
Reason
แผนก
Department
บังคับบัญชาโดย
Report to
เงื2อนไขอื2นๆ
Other conditions
สัญญาจ้ างงานเลขที2
Contract No.

อนุมตั โิ ดย
Approved by
Date…………../……………./……………

Date…………../……………./……………

