No. ____ - __________

ใบสมัครงาน

Employment Application

รูปขนาด 1 นิ้ว

ตําแหนงงานที่สมัคร
Position applied

1………………………………….………….

เงินเดือนที่ตองการ
Expected Salary

2 …………………………………………

บาท / เดือน

วันที่พรอมจะเริ่มงานได

………………………………Bht./Month

หรือ 2 นิ้ว

Starting Date …………………………….

ชื่อ-สกุล

นาย

นาง

นางสาว

อื่นๆ

Name

Mr.

Mrs.

Miss

Other ……………………………………..…….…………………………………….

............................................................................................................................................................................................

ที่อยูปจจุบันทีส่ ามารถติดตอได

รหัสไปรษณีย

Present Address……………………………………………………………………………….. Postal Code

โทรศัพทบาน

โทรศัพทที่ทำงาน

มือถือ

อีเมล

Home Tel.…………………… Office Tel.……………………… Mobile …….……………

ที่อยูต ามทะเบียนบาน

E-mail…………..………...

รหัสไปรษณีย

Permanent Address……………………………………………………………………………. Postal Code

วัน/เดือน/ปเกิด

อายุ

ป

น้ําหนัก

Date of Birth…………….. Age. ……… Years

กก. สวนสูง

Weight … …… Kg.

ซ.ม.

Height……… Cm.

กลุมเลือด
Blood Type …………

จังหวัดที่เกิด

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

Place of Birth ……………………..

Race………………

Nationality………………...

Religion………….………..

วันหมดอายุ

สถานที่ออก

Expiry Date……………......

Issued By…………….…...

บัตรประชาชนเลขที่
Identity Card No.

-

-

-

-

บัตรประจำตัวผูเ สียภาษีอากร.

บัตรประกันสังคม

Tax ID. No. ………………………………………

สถานภาพการสมรส

โสด

Marital Status

Single

สถานภาพทางทหาร

ยังไมไดเกณฑ

Military Status

No

รายละเอียดครอบครัว

ชือ-นามสกุ
่
ล

Family Details

Name-Surname

Social Security Card No. ……………………………..………….……

สมรส

แยกกันอยู

หมาย

หยา

Married

Separated

Widowed

Divorced

เกณฑแลว
Yes

อายุ

Age

บิดา

ไดรับยกเวน เพราะ
Exempted, state reasons .........................................

อาชีพ/ตําแหนง

ที่อยู/ที่ทํางาน/สถาบันการศึกษา

Occupation/Position

Address /Office Address /School

Father

มารดา
Mother

พี่นอง........................คน
Brother/Sister

ทานเปนคนที่..............
You are number

1.
2.
3.

คูสมรส
Spouse

จํานวนบุตร.................คน
No. of Children

1.
2.
3.

ชื่อ-นามสกุล

วัน / เดือน / ปเกิด

อายุ

ระดับการศึกษา/ สถาบันการศึกษา

Name-Surname

Birth Date

Age

Education Level/School
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ประวัติการศึกษา

Education Background

ระดับการศึกษา
Level

ชื่อสถาบันการศึกษา
Institute

มัธยมศึกษา/ ปวช.

วุฒิที่ไดรับ
Degree

คณะ
Faculty

สาขา
Major

ตั้งแต พ.ศ. ถึง พ.ศ.
From
To

คะแนนเฉลี่ย
G.P.A

Secondary /Vocational

ปวท./ ปวส.
Diploma

ปริญญาตรี
Bachelor

ปริญญาโท
Master

อื่นๆ
Other

กําลังศึกษาตอ

ชื่อสถาบันการศึกษา

สาขา

ตั้งแต

Present Study

Institute

Major

From

ภาคปกติ

คาดวาจะจบป
Expected Graduation

Day Time Course

ภาคพิเศษ Evening Course
อื่นๆ

Others.

ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกงาน
Job Training/Inspection/Apprenticeship
วัน/เดือน/ปที่อบรม
ชื่อหลักสูตร
Date/Year

Course

สถาบัน

วุฒิที่ไดรับ

ระยะเวลา

Institute

Degree/Certificate

Period

ความสามารถทางภาษา และความสามารถพิเศษอื่นๆ
Language & Special Ability

ภาษาตางประเทศ
Language

การพูด
การเขียน
ความเขาใจ
Speaking
Understanding
Writing
Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor ไทย
Thai
อังกฤษ

English

พิมพดีด
Typing

คํา / นาที
wpm.

คํา / นาที
wpm.

คอมพิวเตอร Computer
อื่นๆ other
ขับรถยนต

ได

ไมได

Drive Car

Yes

No

ขับรถจักรยานยนต

ได

ไมได

Ride Motorcycle

Yes

No

ทราบขาวการสมัครงานจาก

มีรถยนตสวนตัว

มี

ไมมี

ใบอนุญาตขับขี่

มี เลขที่

ไมมี

Yes

No

Driving License

No

มีรถจักรยานยนต

มี

ไมมี

ใบอนุญาตขับขี่

Yes No .

Own a motorcycle

Yes

No

Own a car

เว็บไซตธนาคาร

Driving License

มี เลขที่

ไมมี

Yes No .

No

เว็ บ ไซต จั ด หางาน (โปรดระบุ )

พนักงานแนะนำ (โปรดระบุชื่อ)

อืน่ ๆ ระบุ
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ประสบการณการทำงาน (เริ่มจากงานปจจุบันยอนหลังไปตามลำดับ รวมถึงงานชัว่ คราว)
Working Experience (Start with your present and previous positions including temporary work)
1)

ตั้งแต (ว/ด/ป) ถึง (ว/ด/ป)
To

From
(D/M/Y)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยยอ

ที่อยู/โทรศัพท
2)

To

ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยยอ

รายไดอื่นๆ

Salary

Other Benefits

ชื่อบริษัท

To

ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยยอ

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

เงินเดือน

รายไดอื่นๆ

Position

Salary

Other Benefits

Brief Responsibility

เหตุผลที่ออกจากงาน
ชื่อบริษัท

Company’s Name

Reason for Leaving

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

เงินเดือน

รายไดอื่นๆ

Type of Business

Position

Salary

Other Benefits

Brief Responsibility

เหตุผลที่ออกจากงาน

Address/Telephone:

To

Reason for Leaving

Type of Business

Address/Telephone:

From

From

เงินเดือน

Position

เหตุผลที่ออกจากงาน

Company’s Name

ตั้งแต (ว/ด/ป) ถึง (ว/ด/ป)

ที่อยู/โทรศัพท

ตําแหนง

Brief Responsibility

ตั้งแต (ว/ด/ป) ถึง (ว/ด/ป)

ที่อยู/โทรศัพท

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

Address/Telephone:

From

3)

ชื่อบริษัท
Company’s Name

Company’s Name

Type of Business

Reason for Leaving

แห
นง

Salary

Other Benefits

โปรดใหชื่อและที่อยูของบุคคลที่ไมใชญาติ ทีส่ ามารถอางอิงถึงความสามารถของทานได
Po 2 คน
sit
ลกษณะงานที
ร
่
บผิ
ด
ชอบโดยย
อ
Brief
Responsibility
Please give name and address of 2 references (other than relatives) who can
io be referred or certify you
ชือ่ -นามสกุล
Name-Surname
ทอย/โทรศพท Address/Telephone:

ตำแหนง

สถานที่ทnํางาน

Position

Office Address

เหตผลทออกจากงาน

โทรศัพท
Telephone No.
Reason for Leaving
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ขอมูลอื่นๆ
Other

1.ทานมีความบกพรองของรางกาย หรือเปนโรคติดตอเรือ้ รังทีเ่ ปนอุปสรรคตอการทำงานหรือไม
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?

ไมมี
No

มี โปรดระบุ

Yes

Specify

………………………………………………………

2. ทานเคยเจ็บปวยหรือไดรบั อุบัติเหตุจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม
Have you ever been hospitalized because of serious illness of accident?

ไมเคย
No

เคย โปรดระบุ

Yes

Specify

………………………………………………………

3. ทานสามารถไปประจำตางจังหวัดไดหรือไม
Could you be located up-country?

ไมได

ได

No

Yes

ปฏิบตั ิงานเปนกะไดหรือไม
Able to work on shift?

ไมได

ได

No

Yes

4. ทานเคยถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม
Have you ever been any legal action taken against you?

ไมเคย
No

เคย โปรดระบุ

Yes

Specify

………………………………………………………

5. ทานเคยถูกใหออกจากงานดวยกรณีใด ๆ หรือไม
Have you ever been terminated for any reason?

ไมเคย
No

เคย โปรดระบุ

Yes

Specify

………………………………………………………

6. ทานมีเพื่อน / ญาติ หรือบุคคลรูจักที่ทํางานในบรษิ ัทนี้หรือไม
Have you any friends or relative employed here?

ไมมี
No

มี โปรดระบุ

Yes

Specify

……………………………………………………

ความสัมพันธ
Relations

บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน ชือ่
In case of emergency please contact

ความสัมพันธ

Name ………………………………………………

ที่อยู

………………………………

Relations …………………………

โทรศัพท

Address ………………………………………………………………………………. Telephone No. …..……………………

บันทึกเพิ่มเติมซึ่งทานคิดวาจะเปนประโยชนตอ การสมัครงาน
Additional information which you considered to be beneficial to application.

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ขาพเจายินดีใหบริษัทฯ
สอบประวัติเกี่ยวกับตัวขาพเจาได และหากขาพเจาไดรบั การพิจารณาเขาทำงานและบริษัทฯ ตรวจสอบพบวาขอความที่ใหไวไม
ตรงกับความจริง ขาพเจายินดีใหบริษทั ฯ ยกเลิกสัญญาจางของขาพเจาทันที โดยขาพเจาจะไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือเงิน
ชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท
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 and compensation of severance pay whatsoever.

ลงชื่อ
ผูสมัคร
Signature………………………………………… Applicant
วันที่
Date …………… /.……..…….… /……….……

