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ใบสมัครงาน

(Application Form)
ตําแหนงที่ตองการ :
Position applied for
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
รูปถายหนาตรงขนาด 2” จํานวน 2 รูป
ใบรับรองการศึกษา
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประชาชน
ใบผานทหาร

เงินเดือนที่ตองการ :
Expected starting salary
อื่น ๆ…………………………………..…………
……………………………………………….….
……………………………………………….….
…………………………………………….…….
…………………………………………………..

รูปถาย
PHOTO

ประวัติสว นตัว (Personal Background)
วัน เดือน ป เกิด:
ชื่อ-สกุลภาษาไทย…………………………………………………….. เพศ:  ชาย  หญิง
Male
Female Date of Birth
(Name in English)……………………………………………………. Sex
อายุ :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
สถานที่เกิด :
Age
Nationality
Race
Religion
Place of Birth
สวนสูง :
น้ําหนัก :
ตําหนิ :
โทรศัพทที่จะติดตอไดสะดวก
Height
Weight
Scar
Tel……………………………………………………….
บัตรประชาชนเลขที่
วันออกบัตร :
บัตรหมดอายุ :
I.D. Card No.
Issued date
Expired date
สถานะความเปนอยู :
บานสวนตัว
บานเชา
อาศัยบิดามารดา
อาศัยอยูกับผูอื่น
Living Status
Own home
Rent home
Live with Parents
Live with other
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดสะดวก :
Present Address
สถานะครอบครัว :
โสด
สมรส
หยา
จํานวนบุตร :
คน
Marital Status
Single
Married
Divorced No. of Children
ชื่อคูสมรส :
อาชีพ :
สถานที่ทํางาน :
Spouse’s Name
Occupation
Firm Address
ชื่อบิดา :
อายุ :
อาชีพ :
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
Name of Father
Age
Occupation
Alive
Passed away
ชื่อมารดา :
อายุ :
อาชีพ :
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
Name of Mother
Age
Occupation
Alive
Passed away
สถานะทางทหาร :
ไดรับการยกเวน
ศึกษาวิชาทหาร
ผานการเกณฑทหาร
อื่น ๆ
Military Service
Exempted
Military Studied
Discharged
Other

จบการศึกษาชั้นสูงสุด (Educational Background)
ระดับการศึกษา
Education

ชื่อสถาบัน
Name of Institute

จังหวัด/ประเทศ
Country

ปการศึกษา
จาก From
ถึง To

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ
Course Taken/Completed

ระดับการใชภาษา (Languages)
ประเภทภาษา

การพูด Speaking

การเขาใจ Understanding

การอาน Reading

การเขียน Writing

Type of Language ดีมาก Exe ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exe ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exe ดี Good พอใช Fair ดีมาก Exe

ดี Good พอใช Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chinese
อื่น ๆ Other

ประวัติการทํางาน (Employment History)
ระยะงาน Date Employed
จาก From
ถึง To

ชื่อสถานประกอบการ
List of Employed

ตําแหนง
Position

เงินเดือนครั้งสุดทาย
Last Salary

บุคคลที่ไมใชญาติซึ่งทราบประวัติของทานและบริษัทฯ สามารถสอบถามได (Persons other than relatives can be contacted)
ชื่อ – สกุล

ความสัมพันธ

สถานที่ทํางาน/ที่อยู

ตําแหนง

โทรศัพท

ความรูพิเศษ
คอมพิวเตอร
เทเล็กซ
เครื่องโทรสาร
พิมพดีด
อื่น ๆ…………...
Special ability
Computer
Telex
Facsimile
Typing
Other
ในตําแหนงงานที่ตองมีการค้ําประกัน :
ไมขัดของ
ขัดของ
Can you provide a guarantor
Yes
No.
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม
ไมขัดของ
ขัดของ
Can you rotate you work position
Yes
No.
บุคคลในบริษัทฯ ที่ทานรูจักคุนเคยชื่อ : ………………………………………………………....ความสัมพันธ……………………………………
ทานพรอมที่จะเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ไดในวันที่ :……………………………………………………………………………………………….
ทราบประกาศการรับสมัครงานจาก
หนังสือพิมพ ......................... Internet
วิทยุ...........................
การแนะนํา โดย .............................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความใดดังกลาวขางตน อันเปนสาระสําคัญในการวาจางเปนเท็จ ขาพเจา
ยินยอมใหบริษัทฯ เลิกจางโดยไมขอเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดทั้งสิ้นทันที และหากบริษัทฯ รับเปนพนักงาน ขาพเจายินยอมเขาทดลองงานกอน พรอมดวย
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศของบริษัทฯ กําหนดไวทุกประการ.

วันที่…………/……………/…………….

ลงชื่อ……………………………….……..

Date
Applicant ’ s Signature
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ผจก.ประจํา ......................................
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู ความสามารถแลว
เห็นควรรับเปนพนักงาน
เห็นควรไมรับเปนพนักงาน เพราะ...........
...........................................................................
...........................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ผลการพิจารณา
ผจก.ฝายกฎหมาย/บุคคล
เห็นควรรับเปนพนักงาน

กรรมการผูจดั การ

รับเปนพนักงาน โดยใหทดลองงานประจํา
ไซดงาน ณ. ......................................................
เห็นควรไมรับเปนพนักงาน เพราะ......... ตั้งแตวันที่ ……………………………………
...................................................................
ไมรับเขาเปนพนักงาน
...................................................................
ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ.................................................................

