ใบสมัครงาน / JOB APPLICATION FORM

ประวัติการศึกษา
Educational Background

ประวัติส่วนตัว
Personal Background

ตาแหน่งที่ตอ้ งการ :
Position applied for
หลักฐานประกอบการสมัครงาน : (สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)
รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 2" จานวน 2 รู ป
ใบรับรองการศึกษา
สาเนาสูติบตั รของบุตร
สาเนาบัตรประกันสังคม

เงินเดือนที่ตอ้ งการ :
Expected starting salary
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
ใบขับขี่
อื่นๆ

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาบัตรผูเ้ สี ยภาษี

รู ปถ่ าย
PHOTO

ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึง่ ในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ ครบถ้ วน / Application form is a part of consideration , please fill this form completely
ชื่อ-สกุลภาษาไทย : ....................................................................................................................................................................................................
เพศ :
ชาย
หญิง
ชื่อภาษาอังกฤษ (Name in English): ....................................................................................................................................................................
Sex :
Male
Female
สัญชาติ :
เชื้อชาติ
วัน เดือน ปี เกิด :
ศาสนา :
Nationality
Race
Date of Birth
Religion
อายุ :
ส่วนสูง :
น้ าหนัก :
ตาหนิ :
กรุ๊ ฟเลือด :
Blood group
Age
Height
Weight
Scar
โทรศัพท์ที่จะติดต่อ
สถานที่เกิด :
ที่บา้ น
สานักงาน
Place of Birth
Telephone
Home
Office
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวก :
Present Address
ที่อยูถ่ าวร :
Permanent Address
บัตรประชาชนเลขที่ :
ออกให้ ณ. อาเภอ / เขต :
จังหวัด
I.D. Card No.
Issued at
Province
บัตรหมดอายุ
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี :
วันออกบัตร :
Expired date
Tax I.D. card No.
Issued date
เลขที่บตั รประกันสังคม :
ออกให้ ณ
Social Security Card No.
Issued at
สถานะความเป็ นอยู่ :
บ้านส่วนตัว
อาศัยบิดามารดา
อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื่น
บ้านเช่า
Own
Home
Rent
Home
Live with other
Live Status
Live with Parents
สถานะครอบครัว :
หย่า
หม้าย
โสด
แต่งงาน
แยกกันอยู่
Divored
Widowed
Marital Status
Single
Married
Saparated
ไม่ได้จด
คู่สมรสมีเงินได้หรื อไม่ :
มี
กรณี แต่งงาน :
จดทะเบียน
ไม่มี
Non-Registered Spouse has any income?
Yes
If married
Registered
No
คน
จานวนบุตร :
จานวนบุตรที่กาลังศึกษา :
คน จานวนบุตรที่อายุเกิน 21 ปี :
คน
Children in school
No. of children
Children age over 21 years
มีชีวิต
ชื่อบิดา :
อายุ :
อาชีพ :
ถึงแก่กรรม
Alive
Name of Father
Age
Occupation
Passed away
มีชีวิต
ชื่อมารดา
อายุ :
อาชีพ :
ถึงแก่กรรม
Alive
Name of Mother
Age
Occupation
Passed away
สถานะทางทหาร :
ได้รับการยกเว้น
ศึกษาวิชาทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
อื่นๆ
Military Service
Exempted
Military Studied
Discharged
Other
ระดับการศึกษา
Education
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริ ญญาตรี
Higher Vocational
ปริ ญญาตรี
Bachelor Degree
อื่นๆ Other

ชื่อสถาบัน
Name of Institude

จังหวัด / ประเทศ
Country

ปี การศึกษา Year Attended วิชาที่ศึกษา /วุฒิที่ได้รับ
จาก From
ถึง To Course Taken /Completed

ชื่อสถานประกอบการ
List of Employed

ประวัติการทางาน
Employment History

ภาษา
Languages

ประเภทภาษา
การพุด Speaking
การเข้าใจ Understanding
การอ่าน Reading
การเขียน Writing
Type of Language ดีมาก Exe ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exe ดี Good พอใช้ Fair ดี มาก Exe ดี Good พอใช้ Fair ดี มาก Exe ดี Good พอใช้ Fair
ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน
Chinese
อื่นๆ Other

ชื่อ -สกุล
Name

ระยะงาน Date Employed
จาก From ถึง To

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซ่ ึงทราบประวัติของท่านและบริ ษทั ฯ สามารถสอบถามได้
Person other than relatives can be contacted
ความสัมพันธ์
สถานที่ทางาน / ที่อยู่
Relationship
Firm / Address

ตาแหน่ง
Position

เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary

ตาแหน่ง
Position

โทรศัพท์
Telephone

ความรู ้พิเศษ :
เครื่ องโทรสาร
คอมพิวเตอร์
เทเล็กซ์
พิมพ์ดีด
อื่นๆ
Special Ability
Facimile
Computer
Telex
Typing
Other
ในตาแหน่งงานที่ตอ้ งมีการค้าประกัน :
ไม่ขดั ข้อง
ขัดข้อง
Can you provide a guarantor
Yes
No
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นกะหมุนเวียนกันไป :
ไม่ขดั ข้อง
ขัดข้อง
Can you work shift by shift ?
Yes
No
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ไม่ขดั ข้อง
ขัดข้อง
Can you work shift by shift ?
Yes
No
บุคคลในบริ ษทั ฯที่ท่านรู้จกั คุน้ เคยชื่อ :
ความสัมพันธ์
Relatives or friends working in this company
Relationship
ท่านพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯได้ในวันที่ :
Date available to start work
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็ นจริ งข้าพเจ้าขอยอมรับว่า
การว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็ นอันโมฆะทันที
Certify that all of statement in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information wilfully given
shall be sufficient reason to dismiss me from the service
วันที่ ............/............/.............
ลงชื่อผูส้ มัคร : ……………………………………………………
Date
Applicant's Signature
สาหรับบริ ษทั ฯ (FOR COMPANY USE ONLY)
ผูส้ มั ภาษณ์ ……………………………………………………………………………..
วันที่สมั ภาษณ์ ..........................................................................................
Interview
Date of Interview
ผลการสัมภาษณ์ : …………………………………………………………………
Decision reached

ตาแหน่งงานที่บรรจุ : .................................................................................
Position for which considered

วันที่เริ่ มจ้างงาน : ……………………………………………………………………..
Date of Employment

บังคับบัญชาโดย : .......................................................................................
Report to

อัตราเงินเดือน : ………………………………………………………………………….
เงื่อนไขอื่นๆ ..............................................................................................
Salary
Other conditions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
กาหนดระยะเวลาทดลองงาน : …………………………………………………………..
Probation Term

เลขที่สญ
ั ญาจ้างทดลองงาน ..........................................................................
Probation Contact No.

ลายมือชื่อผูส้ มั ภาษณ์ : …………………………………………………………………
Interviewer Signature
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………..
Remark

อนุมตั ิโดย : ……………………………………………………………………
Approved by
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ..........................................................................................
Final Approval
( Managing Director )
Date ……... / ……… / ………..

