ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM

รูปถ่ำย

บริษัท ________________________________________________

Photo

COMPANY
ตำแหน่งที่สมัคร 1……...…..........…………...…..........……...…... 2 ……...…..........…………...…..........……...….. เงินเดือนที่ต้องกำร …...….............…...…………..
ลักษณะการปฏิบัติงาน (TYPE OF WORK)
ปฏิบตั ิงำนเป็ นกะ (Shift Work)

☐ ได้ (Yes)

☐ ไม่ได้ (No)

ปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัด (Are you able to work up-country?) ที่จงั หวัด..…….………………..…….. ☐ ประจำ (Permanent) ☐ ชัว่ ครำว (Temporary) ☐ ไม่ได้ (No)
ปฏิบตั ิงำนต่ำงประเทศ (Are you able to work abroad?) ที่ประเทศ………………...……...……… ☐ ประจำ (Permanent) ☐ ชัว่ ครำว (Temporary) ☐ ไม่ได้ (No)
ท่ำนสนใจให้ บริษัทฯ พิจำรณำท่ำนในตำแหน่งงำนอื่นๆ ที่เหมำะสม (Can the company consider you for other suitable positions?) ☐ ใช่ (Yes)
ระบุงำนที่สนใจ Specify job field …………………………………………………………….

☐ ไม่ใช่ No

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DATA)
ชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว) ……...…..........…………...…..........……...…......…......… นำมสกุล ……...…..........…………...…..........…….................. ชื่อเล่น .......................
Name (Mr./Mrs./Miss) ……...…..........…………...…..........……...…......…......….. Surname ……...…..........…………...…..........……................. Nickname ..................
อำยุ สัญชำติ
วัน เดือน ปี เกิด
Age Nationality
Date of Birth
……../.…...../……… …….. ……...……

เชื ้อชำติ
Race
……...……

หมายเลขโทรศัพท์ Phone Number
บ้ ำน Home ………...…..........……...…......…......….….…
ที่ทำงำน Office ………...…..........……...…......…......….
มือถือ Mobile Phone ………...…..........……...…......……
Email ………...…..........……...…......….......….….….…...
สถานภาพทางทหาร
Military Service Status

เลขที่บตั รประชำชน
ศำสนำ
ส่วนสูง (cms.) น ้ำหนัก (kg.) ประเทศเกิด
จังหวัดเกิด
Religion
Height
Weight
Birth Country Birth Province Identification Card No.
……...…… ……...…… ……...…… ……...…… ……...…… …………………………
สถานภาพสมรส
Marital Status

☐ ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ ว
Completed military service

Education Level

วันเดือนปี ที่เข้ ำ-จบ
กำรศึกษำ Date of

☐ แต่งงำน
☐ หย่ำ ☐ อื่นๆ ......….….…………………
Married
Divorce Others

จำนวนบุตร ……… คน อำยุของบุตรตำมลำดับ …… …… …… …… ที่กำลังศึกษำ …..… คน
No. of Children
Age of Children
1 2 3 4 How many children are studying?
☐ ได้ รับกำรยกเว้ นเพรำะ .....….….………………… ☐ อื่นๆ โปรดระบุ .....….….…………………….
Exempted because
Others

ที่อยู่ปัจจุบัน (PRESENT ADDRESS)
………...…..........……...…......….......….….….………….....….….….…………....
………...…..........……...…......….......….….….………….....….….….…………....
.
ประวัติการศึกษา (EDUCATIONAL BACKGROUND)
ระดับกำรศึกษำ

☐ โสด
Single

สถำบัน
Institution

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (REGISTERED ADDRESS)
………...…..........……...…......….......….….….………….....….….….………….....….
………...…..........……...…......….......….….….………….....….….….………….....….

ประเทศ
Country

คุณวุฒิ
Degree

สำขำ
Major

เกรดเฉลีย่
GPA

Admission-Graduated

มัธยม (Secondary School)
อำชีวศึกษำ (Vocational)
อนุปริ ญญำ (Diploma)
ปริ ญญำตรี (Bachelor)
ปริ ญญำโท (Master)
ปริ ญญำเอก (Doctoral)
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ประวัติการทางาน EXPERIENCE : (เรียงจากปั จจุบันไปอดีต) LIST YOUR FULL-TIME EMPLOYMENT EXPERIENCES WITH THE MOST RECENT FIRST
วัน เดือน ปี ที่เข้ ำ - ลำออก

บริ ษัท และ ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงำน

ลักษณะงำนที่ทำ

สำเหตุที่ลำออก

เงินเดือนสุดท้ ำย

Date (from – to)

Name of Employer
and type of business

Position

Scope of Work

Reason of Leaving

Ending Salary

ประวัติการฝึ กอบรม / สัมมนา / ฝึ กงาน TRAINING COURSE ACTIVITY
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ ม – จบ Date (from - to)

หลักสูตร/วิชำ Course

ภาษาต่ างประเทศ (โปรดระบุระดับควำมสำมำรถในกำรใช้ งำน)

สถำบัน/บริ ษัท Institution / Company

ผลกำรทดสอบด้ ำนภำษำอังกฤษ TOEIC / TOEFL / IELTS score (ถ้ ำมี) …….....….……...
ดีมำก (Excellent)

Language (Specify : Language and ability in using)
ภำษำอังกฤษ (English)
พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
ภำษำอื่น (Other) ....….……........….……... พูด (Speaking)
เขียน (Writing)

ระยะเวลำ Period

9

ปำนกลำง (Fair)

8

ไม่ดี (Poor)

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรมสำเร็จรูป, ภำษำ, ระบบ และระดับควำมสำมำรถในกำรใช้ งำน
Computer Program (Specify : Program and ability in using)
1.
2.
3.
4.

9

8

ประกาศนียบัตรด้ านความปลอดภัย Safety Certificate

ประกาศนียบัตรด้ านวิชาชีพ Professional Certificate

☐ ไม่มี No ☐ มี Yes ระบุ Specify
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…

☐ ไม่มี No ☐ มี Yes ระบุ Specify
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ควำมสำมำรถในกำรขับรถ (Ability to Drive)
มีใบขับขี่ (Own Driving License)
มีพำหนะเป็ นของตัวเอง (Owner of Vehicle)

☐ รถยนต์ (Car)
☐ รถยนต์ (Car)
☐ รถยนต์ (Car)

☐ รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)
☐ รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)
☐ รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)

ทราบข่ าวการสมัครงานจาก Where did you hear of our vacancy? (Specify name)
☐ หนังสือพิมพ์ชื่อ (Newspaper) …........….…….. ☐ สถำบันกำรศึกษำชื่อ (Education Institution) …........….……… ☐ ตลำดนัดแรงงำนที่ (Job Fair) ..........................
☐ Internet (Web) …........…….………………….. ☐ พนักงำนบริษัทฯ ชื่อ (Personal Recommendation) …........…….……..……………………………………………..
☐ อื่นๆ ระบุ (Others) …...........................................................................
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ข้ อมูลอื่นๆ OTHERS
1. ท่ำนเป็ นเจ้ ำของกิจกำร กรรมกำรบริหำร เจ้ ำหน้ ำที่ มีห้ นุ ส่วนทำงธุรกิจ หรือรับจ้ ำงอิสระ (freelance) ของบริษัทฯ หรือกิจกำรใดๆ หรือไม่
Are you the business owner, executive management, officer, business partner, shareholder or freelancer of the company or any business?
☐ ไม่ใช่ No

☐ ใช่ Yes โปรดระบุประเภทของธุรกิจ Specify business type …………………………………………………………………………….

☐ เคยเป็ นแต่ปัจจุบนั ยกเลิก Used to but currently quit โปรดระบุประเภทของธุรกิจ Specify business type ..……………………………………………....
☐ รับจ้ ำงอิสระ (Freelance)

ระบุ (Specify) ……………………………………………………………………………...

2. ท่ำนมีควำมบกพร่องของร่ำงกำย หรือเป็ นโรคติดต่อเรือ้ รังที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำนหรือไม่ Do you have any physical handicaps, chronic diseases or
other disabilities?
☐ ไม่มี No
☐ มี Yes ระบุ Specify ……………………………………………………………………………...
3. ท่ำนเคยเจ็บป่ วยหรือได้ รับอุบตั ิเหตุจนต้ องเข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลหรือไม่ Have you ever been hospitalized because of serious illness or accident?
☐ ไม่เคย No ☐ เคย Yes ระบุ Specify ………………………………………………………………………………
4. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่ Do you have any congenital diseases?
☐ ไม่มี No

☐ มี Yes ระบุ Specify ………………………………………………………………………………...

5. ท่ำนเคยถูกศำลพิพำกษำให้ เป็ นบุคคลล้ มละลำย หรือเคยทำผิดทำงอำญำหรือไม่ Have you ever been any legal action taken against you?
☐ ไม่เคย No ☐ เคย Yes ระบุ Specify …………………………………………………………………………..…..
6. ท่ำนเคยให้ ถกู ออกจำกงำนด้ วยกรณีใดๆ หรือไม่ Have you ever been terminated for any reason?
☐ ไม่เคย No ☐ เคย Yes ระบุ Specify …………………………………………………………………………..…..
บันทึกเพิ่มเติมซึง่ ท่ำนคิดว่ำจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรสมัครงำน / Additional information which you considered to be beneficial to application.
…........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….………………...………………..
ท่ำนมีญำติหรือคนรู้จกั ทำงำนทีบ่ ริษัทนี ้หรื อไม่ Do you have relative/friend working in this company?
☐ ไม่มี

☐ มี ระบุ …........…….……..…………………………………………………………..

บุคคลอ้ างอิง 2 ท่ าน ที่ไม่ใช่ญำติ ซึง่ รู้จกั ตัวท่ำนดี References : List names, addresses, telephone and occupation of 2 references (other than relatives) who
know you.
1)…...……........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….……..………………....
2).....….……..……........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….……..…........….……..……........….……..…........….……..………..
บุคคลที่ติดต่ อได้ ในกรณีเร่ งด่ วน (EMERGENCY CONTACT)
ชื่อ-นำมสกุล ……………………………………….…… ควำมสัมพันธ์ ……………………. โทรศัพท์ …………………… ที่อยู่ ……………………………………………..
Name-Surname
Relationship
Tel.
Address
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมที่ข้ำพเจ้ ำได้ เขียนข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้ บริษัทตรวจสอบประวัติของข้ ำพเจ้ ำ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ ปิดบัง
ควำมเป็ นจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ บริษัทยกเลิกกำรสมัครงำนของข้ ำพเจ้ ำ หรือหำกข้ ำพเจ้ ำได้ เข้ ำมำทำงำนกับบริษัทแล้ ว ให้ บริษัทดำเนินกำรให้ ข้ำพเจ้ ำพ้ น
สภำพกำรเป็ นพนักงำนของบริษัทได้ ทนั ที
I certify that all statements given in this application from are true and give my consent to the company to verify my background. If any is found to be untrue after
engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.
ลงชื่อ Signature …………………………………………………………… ผู้ยนื่ คำขอสมัครงำน Applicant
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วันที่ Date ….………………………………………..

