ใบสมัครงาน

ติ ด รูป 1 นิ ว
Photo 1"

APPLICATION FORM

ID. CODE :
(สําหรับบริษทั ฯ เท่านัน)

วัน ที / Date
ตํา แหน่ งทีต้อ งการ / Desired Position 1.
เงิ น เดือ นทีต้อ งการ / Expected Salary / Month

/

/

2.
3.
บาท / Baht วันทีสามารถเริมงานได้ / Available date

ชือ - นามสกุล

Name - Surname

ข้อ มูล สํา หร บั การติ ด ต่ อ / Contact Information
ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

Address No.

Lane

Street

Subdistrict

District

Province

Postcode

Home Tel.

อําเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์มอื ถือ

รหัสไปรณีย์

E-mail

Mobile Phone No.

โทรศัพท์บา้ น

ID Line

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

Address by house registration No.

Lane

Street

Subdistrict

Postcode

Home Tel.

อําเภอ/เขต

จังหวัด

District

รหัสไปรณีย์

Province

โทรศัพท์บา้ น

ทีอยู่ต ามทะเบียนบ้า นคือ ทีอยู่เดียวกัน กับทีอยู่ปัจ จุบนั / Same address with current address

ประวัติ ส ่ว นตัว / Personal Data
เพศ

อายุ

Sex

Age

วัน/เดือน/ปี เกิด

Date of birth

ปี

/

นํ าหนัก

years Weight / kg

/

สถานทีเกิด

ส่วนสูง

สีตา

ตําหนิ

Height / cm

Eyes color

Scar

เชือชาติ

Place of birth

เลขทีบัตรประชาชน

สัญชาติ

Nationality

Race

วันทีออกบัตร

Identification No.

Issued date

วันหมดอายุ

Expiry date

สถานภาพสมรส

โสด

แต่งงาน

หม้าย

แยกกัน

หย่าร้าง

Marital Status

Single

Married

Windowed

Separated

Divorced

จํานวนบุตร

คน

Children

ศาสนา

Religion

prs.

สถานภาพทางทหาร

เกณฑ์แล้ว

ได้รบั การยกเว้นเพราะ

ยังไม่ได้เกณฑ์ จะถึงกําหนดเมือ

Military Status

Yes

If exepted , please specify why

No, please specify when

ชือบิด าผู้ส มัค ร

อายุ

ปี

Father's name

Age

years Occupation

ทีอยู่เลขที

ตําแหน่ ง
Position

ชือบริษทั - นายจ้าง

โทรศัพท์

Address No.

อาชีพ
Company or employer

Tel.

ชือมารดาผู้ส มัค ร
Mother's name

ทีอยู่เลขที

อายุ

ปี

Age

years Occupation

Tel.

ชือสามี/ภรรยา
Husband's/Wife's name

Company or employer

อายุ

ปี

Age

ทีอยู่เลขที

อาชีพ

ตําแหน่ ง

years Occupation

Position

ชือบริษทั - นายจ้าง

โทรศัพท์

Address No.

ตําแหน่ ง
Position

ชือบริษทั - นายจ้าง

โทรศัพท์

Address No.

อาชีพ

Company or employer

Tel.

มีพีน้ อ งรวมทังหมด

คน

ชาย

คน

หญิง

คน

ผูส้ มัครเป็ นคนที

Total number of brother & sister

prs.

Male

prs.

Female

prs.

The applicant is the of the family

ชือ-สกุล
Name - Surname

โทรศัพท์
Tel.

ทีอยู่ (ทีทํางาน/บ้าน)
Address (Office)

ทีอยู่เดีย วกัน
กับผูส้ ม คั ร

o
o
o
o
o
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อาชีพ / ตําแหน่ ง
Occupation / Status

กรณี ทีมีเหตุฉุก เฉิ น ให้แ จ้งที
Contact person in case of emergency

ชือ - นามสกุล

Name - Surname

ทีอยู่

Address

โทรศัพท์บ้าน

ทีอยูเ่ ดียวกันกับผูส้ มัคร

ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร

Same address with applicant

Relationship

โทรศัพท์มอื ถือ

Home Tel.

Mobile Phone No.

ประวัติ การศึกษา / Education Background
ระดับการศึก ษา

ระยะเวลา (ว/ด/ป ค.ศ.)

สถาบัน การศึก ษา

วุฒ ิก ารศึก ษา

คณะ

สาขาวิช า

เกรดเฉลีย

เกีย รติ นิ ย ม

Level of Education

Period

University / School

Degree

Faculty

Major

GPA

Honor

ตังแต่

ถึง

From

To

ประวัติ การทํางาน รวมทังงานชัวคราว / การฝึ กงาน (เรีย งจากปัจจุบ นั ไปหาอดีต )
EXPERIENCE : including temporary work / practical traning (List your employment experiences with the monst recent first)

ระยะเวลา (ว/ด/ป ค.ศ.)

บริษทั / องค์ก ร

ตําแหน่ ง

รายได้

ลัก ษณะงาน

สาเหตุทีออก

Period

Name of Employer

Position

Salary

Scope of Work

Reason of Resignation

ตังแต่

ถึง

From

To

หัว ข้อ การฝึ ก อบรม
Training experience

หัว ข้อ การฝึ ก อบรม (เฉพาะหลัก สูต รพิเศษ)

สถาบัน การฝึ ก อบรม

วุฒ ิทีได้ร บั

Training subject

Institute

Certificate received
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ทักษะความชํานาญ, ความสามารถพิ เศษ (Special Skills, Language Proficiency)
กรุณ าระบุร ะดับ ความสามารถ โดยใช้เกณฑ์ด งั นี 1 = พืนฐาน, 2 = พอใช้, 3 = ปานกลาง, 4 = ดี, 5 = ดีม าก
Please use the following rating : 1 = Basic, 2 = Fair, 3 = Good, 4 = Fluent, 5 = Excellent
ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language

ระดับความสามารถ
1

2

3

4

5

คะแนน / Score

หนังสือ ร บั รองคุณ วุฒ ิ /ประกาศนี ย บัต ร

TOEIC / TOEF L/ IELTS

Certificate

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

วัน หมดอายุ
Valid until

คอมพิว เตอร์ (ระบุโปรแกรมสําเร็จ รูป,ภาษา,ระบบ และระดับความสามารถ)
Computer Programs (Specify : Program ability in using )

โปรแกรม
Program

ระดับความสามารถ (Level of capability)
1

2

3

4

5

ท่านมีร ถส่ว นตัว หรือ ไม่ ? / Do you own a car ?
มี (โปรดระบุชนิดของรถ) / Yes (Please explain)
หมายเลขทะเบียน / Automative Registration No
ไม่ม ี / No
ท่านขับขีรถยนต์ - รถจัก รยานยนต์ได้หรือ ไม่ ? / Do you drive a car or motorcycle ?
ได้ / Yes

ไม่ได้ / No

เลขทีใบขับขี

ถ้าได้โปรดระบุ / if yes, please explain
รถยนต์ / Car

รถจักรยานยนต์ / Motorcycle

กรุณ าเขีย นแสดงความความคิ ด เห็น ของตนเอง ในสิ งทีคุณ คิ ด ว่าเป็ น การนําเสนอให้บริษทั ฯ สนใจในใบสมัค รของคุณ
Please write about yourself and your general point of view. (หากไม่พอสามารถขอกระดาษเพิมจากเจ้าหน้าทีได้)

ข้าพเจ้าไม่เคยมีป ระวัติ อ าชญกรรมใดๆ หรือ ต้อ งโทษในคดีอ าญา ข้าพเจ้าขอยิน ยอมให้ บ ริษัทฯ ตรวจสอบประวัติ ข องข้าพเจ้ากับ กองทะบีย นประวัติ อ าชญากรรม
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ , ประวัติ การทํางานจากบริษัททีข้าพเจ้าเคยได้ร ่ว มงาน หรือ สถาบัน การศึกษาทีข้าพเจ้าสําเร็จการศึกษา
ข้าพเจ้าขอให้ ค าํ รับ รองว่าข้อ ความรายละเอีย ดต่าง ๆ ทีกรอกไว้ใ นใบสม คั รงานนี ถูกต้อ งตามความเป็ น จริงทุกประการหากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อ ความ
ข้างต้น เป็ น ความเท็จ หรือ การบิด เบือ นข้อ มูล ข้าพเจ้ายิน ยอมให้ บ ริษัทพิ จารณาโทษตามกระบวนการของบริษัทฯหรือ ให้ พ้น สภาพจากการเป็ น พนักงาน
โดยจะไม่เรีย กร้อ งค่าชดเชย หรือ ผลประโยชน์อ ืนใดจากบริษัทฯ/
I have insisted no criminal background record,I hereby authorize company to conduct a security check background on me to Criminal History Registration
in Royal Thai Police National, working history with the company that I have attended Or the educational institution that I graduated
I certify that the detail statements made by me on this form are true, complete, and made in good faith.
I understand that any false statements made herein could void my consideration for employment,
or could result in disciplinary action upto, and including termination.
ลงชือ/Signed.............................................................................
(
)
วันที................................................
SIGNATURE OF THE APPLICANT
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