ใบสมัครงาน

EMPLOYMENT APPLICATION

วันที่

เลขที่

Date

Ref.Number

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง / To be completed in own handwriting

สําคัญ
โปรดอ่านข้อความต่อไปนีด
้ ้วยความรอบคอบก่อนทีจ
่ ะกรอกใบสมัคร และตอบ
คําถามทุกข้อให้ละเอียดถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อที่บริษท
ั ฯ จะได้ทราบประวัติและ
คุณสมบัติของท่านอย่างถูกต้อง อันจะเป็นส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณา
ว่าจ้าง ทั้งนี้ หากกรอกข้อความ ไม่ละเอียดเพียงพออาจจะทําให้การ
พิจารณาใบสมัครของท่านล่าช้า หรือพลาดโอกาสในการรับพิจารณาว่าจ้าง
ได้ อนึ่งหากมีคําถาม ข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือท่านไม่มีคําตอบ
โปรดขีดเครื่องหมาย ( - ) ลงไปสําหรับข้อเหล่านั้น

Attention

ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน (โปรดระบุเพื่อเก็บข้อมูล)
From where did you find this job advertisement

Please read the following carefully before completing the
application. Answer all questions thoroughly and completely for the
company would have to know the your history and qualifies
correctly. This will help get the case filled allowances are not
detailed enough, it can cause your application to be considered
delay. Or miss the opportunity to get hired. The Questions unrelated
to any of you. Or you do not have the answer Please mark the ( - )
to the blank.

ประวัติส่วนตัว / Personel Information

1. ตําแหน่งงานทีต
่ ้องการสมัคร
Position Applied for

เงินเดือนที่ต้องการ (บาท/ เดือน)
Expected Salary (Baht/ mouth)

เงินเดือนครั้งล่าสุด (บาท/ เดือน)

วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้
Starting Date

Latest Salary (Baht/ mouth)

2. ชื่อ - สกุล

( นาย / นาง / นางสาว ) ภาษาไทย

ชื่อรอง

Name - Surname

Nickname

( Mr. / Mrs. / Ms. ) English Language

3. ที่อยู่ปัจจุบน
ั

Present Address

มือถือ

โทรศัพท์
Tel.no.

อีเมล์

Mobile

E- mail

4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Permanant Address

โทรศัพท์
Tel.no.

5. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดระบุ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ แจ้งชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

Person to be notified in case of emergency

เกี่ยวข้องกับผูส
้ มัคร

ที่อยู่/ ที่ทํางาน

Related to the applicant as

6. วัน/ เดือน/ ปีเกิด
Date of birth

อายุ (ปี)
Age (Yrs.)

เชื้อชาติ
Race

7. สถานภาพการสมรส
Marital Status

กรณีมีคส
ู่ มรส
Marital case

ชื่อคู่สมรส

Name of Spouse

กรุ๊ปเลือด

Blood group

สัญชาติ

โสด

Single

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
N/A

Marriage Certificate

FM-HR-01-03 ใบสมัครงาน / EMPLOYMENT APPLICATION

-

Identity Card No.

จดทะเบียนสมรส

ที่อยู่/ สถานที่ทํางาน
Tel.no./ Mobile

Address

Nationality

Address/ Office Address

โทรศัพท์/ มือถือ

ติดรูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว)

วันหมดอายุ
Expiry Date

โทรศัพท์/ มือถือ
Tel.no./ Mobile

สถานทีอ
่ อกบัตร
Issued by.

นํ้าหนัก (กก.)

ศาสนา

Weight (Kg.)

Religion

แยกกันอยู่

สมรส

Separated

Married

ปีที่จดทะเบียน

Year of marriage

อายุ (ปี)
Age (Yrs.)

อีเมล์

E- mail

ออกให้ ณ
Issued by.

-

อาชีพ/ ตําแหน่ง

Occupation/ Position

หม้าย

Widowed

ส่วนสูง (ซม.)

Height (Cm.)

-

หย่า

Divorced

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
Not register a marriage
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8. สภาพที่อยูป
่ ัจจุบัน
Current Conditions

บ้านของตนเอง

EMPLOYMENT APPLICATION

ประวัติส่วนตัว / Personel Information
บ้านเช่า- หอพัก

Hired house - Hiredflat/ Hostel

Own house

อื่นๆ (โปรดระบุ)

Others (Mention)

9. รายละเอียดครอบครัว
บิดา

ต่อ / Continue

อาศัยกับบิดา - มารดา
Living with Parents

รายละเอียดครอบครัว / Family Details
อายุ

ชื่อ - นามสกุล

Family Details

ใบสมัครงาน

Age

Name - Surname

อาชีพ/ ตําแหน่ง

Occupation/ Position

มือถือ

ที่อยู่/ สถานที่ทํางาน

Mobile

Address / Office Address

มารดา

Father

พี่- น้อง

Mother

Brother/ Sister

จํานวนบุตร

No. of Children

ประวัติการศึกษา / Education Backgroud
10. ระดับกาศึกษา
Level

ประถมศึกษา
Primary School

สาขาวิชา/ เอก

ชื่อสถาบันการศึกษา/ ที่ตั้ง

Major

Institution/ Location

ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) เกรดเฉลี่ย

From date

To date

G.P.A.

มัธยมศึกษา

Secondary School

อาชีวศึกษา/ ปวช.
Vocational

อนุปริญญา/ ปวส.
Diploma

ปริญญาตรี

Bachelor degree

ปริญญาโท

Master degree

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

อื่นๆ

Other

ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาต่อ

Not Study

ปัจจุบันศึกษาต่อ ระดับ

Level of Present Study
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มีแผนในอนาคตทีจ
่ ะศึกษาต่อ
have plans to study

ชื่อสถาบัน
Institution

สาขาวิชา

Major

ไม่มีแผนทีจ
่ ะศึกษาต่อ
No plans to study

Page. 2 of 5

ใบสมัครงาน

EMPLOYMENT APPLICATION

ความสามารถทางภาษา / Language Ability
11. ความสามารถทางภาษา

ดี

Language Ability

ความเข้าใจ

(Understanding)

Good

ภาษาไทย
(Thai)

กลาง พอใช้ ดี
Fair

Good

Poor

การพูด

(Speaking)

กลาง พอใช้ ดี
Fair

Poor

Good

การอ่าน

(Reading)

กลาง พอใช้ ดี
Fair

Poor

การเขียน

Good

(Writing)

กลาง พอใช้
Fair

Poor

ภาษาอังกฤษ
(English)

ภาษาอื่นๆ (ระบุ)

Others (Please mention)

12. ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด
Special Ability

Typing

ได้

Yes.

ไม่ได้

Computer

ขับรถยนต์

Yes.

ไม่ได้
No.

Driving

Yes.

No.

Motorcycle

Yes.

คอมพิวเตอร์

ขับรถจักรยานยนต์

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สํานักงาน

Office Machine

ความสามารถพิเศษ / Special Ability

Hobbies

งานอดิเรก

โปรดระบุ

ความรู้พิเศษ

โปรดระบุ

ได้

ได้

ได้

No.

ไม่ได้

ไม่ได้
No.

Favourite Spot

Special knowledge

อื่นๆ (ถ้ามี)

Others (If any)

โปรดระบุ

Working Experience

คํา/นาที

Words/ min.

Please mention

มีใบอนุญาตขับขี่ เลขที่
Driving License No.

มีใบอนุญาตขับขี่ เลขที่
Driving License No.

Please mention

Please mention

โปรดระบุ

Please mention

ประวัติการทํางาน / Working Experience

เริ่มจากงานปัจจุบัน แล้วย้อนหลังไปตามลําดับ /
Start with your present and previous positions.

ประสบการณ์ทํางานทั้งหมด (ปี)

Experience (Yrs.)

ระยะเวลาทํางาน

Date Employed

อังกฤษ

English

โปรดระบุ

13. ประวัติการทํางานทั้งหมด

วันเริ่มงาน

Words/ min.

Please mention

กีฬาที่ชอบ

Period

คํา/นาที

ไทย

Thai

ถึง
To.

บริษัท/ องค์กร

Company
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ประเภทธุรกิจ

Type of Business

โปรดดูเอกสารแนบ (มีประวัติการทํางานแนบมาด้วย)

Please see attachment

มีใบประกอบวิชาชีพ เลขที่

Licence No.

ตําแหน่ง/ ลักษณะงานที่ทํา (โดยย่อ)

Position/ Job Description (Brief)

ไม่มีเอกสารแนบ

No attachment

สาเหตุที่ลาออก

Reasons of resignation

มีต่อหน้าถัดไป / To be continue
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วันเริ่มงาน

Date Employed

EMPLOYMENT APPLICATION

ประวัติการทํางาน / Working Experience

ระยะเวลาทํางาน

Period

บริษัท/ องค์กร

ถึง

ประเภทธุรกิจ

Company

To.

ใบสมัครงาน

Type of Business

ต่อ / Continue

ตําแหน่ง/ ลักษณะงานที่ทํา (โดยย่อ)

สาเหตที่ลาออก

Position/ Job Description (Brief)

Reasons of resignation

ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ฝึกงาน / Job Training, Seminar, Inspection, Apprenticeship

14. ประวัติการฝึกอบรม/ การสัมมนา/ ดูงาน/ ฝึกงาน

โปรดดูเอกสารแนบ (มีประวัติฯแนบมาด้วย)

Please see attachment

Job Training/ Seminar/ Inspection/ Apprenticeship

ชื่อหลักสูตร/ วิชา/ โปรแกรม

ระยะเวลา

Period

สถาบัน/ บริษัท

Courses / subjects / programs

15. สถานภาพทางการทหาร
Military Status

16. สามารถไปปฏิบต
ั ิงานต่างจังหวัด
I can work up Country

ได้รับการยกเว้น

วุฒิ/ ใบประกาศฯที่ได้รับ

Institute/ Company

ข้อมูลอื่นๆ / Others

ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหาร

No Military Service

Exempted

ไม่ได้

ได้

No.

Yes.

อื่นๆ (โปรดระบุ)

Others (Please mention)

Degree/ Certificate

เรียนรักษาดินแดน (ร.ด.)

Reserved Officers’ Training
CorpCourse (R.O.T.C.)

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Conscripted

16. ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคในการทํางานหรือไม่?
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?

ไม่มี
No.

17. สุขภาพโดยทัว่ ไปของท่าน?

General condition of your health?

มี

Yes.

โปรดระบุ

Please mention

ดีมาก

ดี

Excellent

พอใช้

Good

Fair

18. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดทางอาญาใดๆหรือไม่?
Have you ever been any legal action taken against you?

ไม่เคย
No.

เคย
Yes.

โปรดระบุ

Please mention

19. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใดๆหรือไม่?
Have you ever been terminated for any reason?
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ไม่เคย
No.

เคย

Yes.

โปรดระบุ

Please mention

ไม่ดี

Poor

มีต่อหน้าถัดไป / To be continue
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20. ท่านมีเพื่อน หรือญาติที่ทํางานที่บริษัทนี้หรือไม่?
Have you any friends or relative employed here?

ใบสมัครงาน

EMPLOYMENT APPLICATION

ข้อมูลอื่นๆ / Others
ไม่มี

มี

Yes.

No.

ต่อ / Continue

โปรดระบุ

Please mention

21. โปรดระบุ บุคคลรับรอง (ที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่เพื่อน) ซึ่งทราบประวัติ ความประพฤติของท่าน และสามารถให้คํารับรองกับทางบริษัทได้
Please mention References Persons, who have known you. Do not use names of relatives. (Teacher, Professional and/or Business people)

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

Full Name

โทร./ มือถือ

Tel./ Mobile

Full Address

อาชีพ- การงาน

Business Occupation

บันทึกเพิ่มเติม ซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

Additional information which you considered to be beneficail to application.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นทัง
้ หมดและหลักฐานต่างๆแนบท้ายในใบสมัครนีถ
้ ูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้
บริษัทฯสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทํางาน และบริษัทฯตรวจสอบว่าข้อความทีใ่ ห้ไว้ไม่ตรงกับความจริง
ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากบริษัทฯ.

I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be considered as just
cause for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever.
เอกสารการสมัครงาน / Documents for Application
O รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) / Photo (size1-2 inc.)
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / Identification Card (Copies)
O สําเนาทะเบียนบ้าน / Home Registration (Copies)
O หลักฐานการศึกษา / Transcript (Copies)
O หนังสือรับรองการทํางาน / Letter of Recommendation
O หลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) / Military document
O ประวัติย่อ (ถ้ามี) / Resume or Curriculum Vitae (If any)
O เอกสารสุขภาพ (ถ้ามี) / Health Document (If any)
O สําเนาเกียรติบัติ/การผ่านอบรมต่างๆ (ถ้ามี) /Training Certificate (If any)
O อื่นๆ (ถ้ามี) .............................................

ลงชื่อ

(

ลงวันที่

Date

แผนผังที่อยู่โดยสังเขป / Residential Map
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ผู้สมัคร

Signature

Applicant

/

/

ตัวบรรจง )
Print Name
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