ใบสมัครงาน
Application Form
ตําแหนงที่ตองการสมัคร :
Kind of Position applied for

เงินเดือนที่ตองการ :
Expected starting salary (Baht)

ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาโปรดกรอกขอความใหครบถวน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely.
ประวัติสวนตัว [Personal Background]
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย : ................................................................................................................................. เพศ :

ชาย

หญิง

ชื่อ-ภาษาอังกฤษ (Name-Surname in English) : ............................................................................................. Sex

Male

Female

วัน เดือน ป เกิด :
Date of Birth
สัญชาติ :
Nationality
ที่อยูตามทะเบียนบาน :
Permanent Address
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดสะดวก :
Present Address
บัตรประชาชนเลขที่ :
I.D. Card No.
วันออกบัตร :
Issued date
บัตรประกันสังคมเลขที่ :
Social. Securrity Card No.
สถานะทางครอบครัว :
Marital Status
กรณีสมรส :
If Married
ชื่อคูสมรส :
Spouse's Name
สถานที่ทํางาน :
Firm Address
จํานวนบุตร :
คน
No. of Children

เชื้อชาติ :
Race

สถานที่เกิด :
Place of Birth
ศาสนา :
Religion

อายุ :
Age (Year)
น้ําหนัก :
กรุฟเลือด :
Weight (Kg.)
Blood group
โทรศัพทที่จะติดตอ :
Telephone
โทรศัพทที่จะติดตอ :
Telephone
จังหวัด
Province

สวนสูง :
Height (Cm.)

ออกให ณ. อําเภอ/เขต :
Issued Office

โสด
Single
จดทะเบียน
Registered

สมรส
Married
ไมไดจดทะเบียน
Non-Registered

บัตรหมดอายุ :
Expired date
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่ :
Tax I.D. Card No.
หยา
หมาย
Divorced
Widowed
คูสมรสมีเงินไดหรือไม
Spouse has any income ?
อาชีพ :
Occupation

จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา :
Chileren in school

คน

แยกกันอยู
Saparated
มี
Yes

จํานวนบุตรอายุเกิน 21 ป :
Children over 21 years

ไมมี
No

คน

ชื่อบิดา :

อายุ :

ป อาชีพ :

มีชีวิต :

ถึงแกกรรม :

Name of Father
Age (Years)
Occupation
Alive
Passed away
ทอยู : .........................................................................................................................................................................................................................
Address
ชื่อมารดา :
อายุ :
ป อาชีพ :
มีชีวิต :
ถึงแกกรรม :
Occupation
Alive
Passed away
Name of Mother
Age (Years)
ที่อยู : .........................................................................................................................................................................................................................
Address

ประวัติการศึกษา [Educational Background]
ระดับการศึกษา
Education

ชือสถาบัน
Name of Institute

ปการศึกษา Year Attended

จาก From

วิชาทีศึกษา/วุฒิทีไดรับ/เกรดเฉลีย

ถึง To (Course Taken/Completed/Grade Point Average)

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวศึกษา
Vocational
อนุปริญญา
Higher Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
อื่น ๆ Other ..............................
กิจกรรมระหวางการศึกษา Activities During Studying :
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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ความสามารถในการใชภาษาอื่น [Knowledge of Languages]
ประเภทภาษา
Type of Language

การพูด Speaking

การเขาใจ Listening

การอาน Reading

การเขียน Writing

ดีมาก Exc ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chinese
อื่น ๆ Other..........................................

ประวัติการทํางาน [Employment History]
1) ชื่อบริษัท Employer : ....................................................................................

อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบ Description of Duties And Responsibility.

ที่อยู Address : .............................................................................................
ประเภทธุรกิจ Type Of Bussiness : .................................................................
ตําแหนง Position : ........................................................................................
เงินเดือน Salary : .........................................................................................
สาเหตุการลาออก Reason Of Leaving : ..........................................................
2) ชื่อบริษัท Employer : ....................................................................................

อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบ Description of Duties And Responsibility.

ที่อยู Address : .............................................................................................
ประเภทธุรกิจ Type Of Bussiness : .................................................................
ตําแหนง Position : ........................................................................................
เงินเดือน Salary : .........................................................................................
สาเหตุการลาออก Reason Of Leaving : ..........................................................
3) ชื่อบริษัท Employer : ....................................................................................

อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบ Description of Duties And Responsibility.

ที่อยู Address : .............................................................................................
ประเภทธุรกิจ Type Of Bussiness : .................................................................
ตําแหนง Position : ........................................................................................
เงินเดือน Salary : .........................................................................................
สาเหตุการลาออก Reason Of Leaving : ..........................................................
โปรดระบุความสามารถพิเศษในตําแหนงงาน : State Your Most Experienced Skills In Your Professional Line :
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
ความรูความสามารถพิเศษ :
Special ability / Additional Skills

คอมพิวเตอร
Computer
พิมพดีด
Typing

เครื่องโทรสาร
เทเล็กซ
Facimile
Telex
ความเรว็ ภาษาไทย............คํา/นาที
Speed Thai
W/M
ยอมรับเงื่อนไขการจางชั่วคราวไดหรือไม ? :
ได
ไมได
Yes
No
Will You Accept Temporary Employment
ในตําแหนงงานที่ตองมีการค้ําประกัน :
ได
ไมได
Can you provide a guarantor?
Yes
No
บริษัทฯ อาจตรวจสอบประวัติจากผูวาจางเดิมไดหรือไม ? :
ได
ไมได
May inquiry be made of your previous employers regarding to your, Yes
No
charactor qualifications and record of employment ? :
สามารถปฏิบัติงานเปนกะหมุนเวียนกันไปไดหรือไม ? :
ได
Yes
Can you work shift by shift ?
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม :
ได
Can you rotate you work position ?
Yes
ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯไดในวันที่ :
Date available to start work

อื่น ๆ...........................................................................
Other
ภาษาอังกฤษ................คํา/นาที
English
W/M

ไมได
No
ไมได
No

ชื่อ-สกุล
Name - Surname

บุคคลที่ไมใชญาติซึ่งทราบประวัติของทานและบริษัทฯ สามารถสอบถามได
Persons other than relatives can be contacted
ที่อยู
Address
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ความสัมพันธ
Relationship

