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ติดรูปภาพที่นี่

EMPLOYMENT APPLICATION FORM
(ตำแหน่งที่สนใจ)

POSITION APPLICATION
Position Applied for:

____________________________________________ Expected Salary: ___________________

ตำแหน่งที่สมัคร
Date able to join:

เงินเดือนที่คำดหวัง
_____________________________

วันที่สำมำรถเริ่ มงำนได้

Age / อำยุ

PERSONAL PARTICULARS

Weight / น้ ำหนัก

Height / ส่ วนสู ง

(รำยละเอียดส่วนตัว)

Full Name (Mr./Mrs./Miss.) : ภำษำอังกฤษ

: _________________________________________________________ Nick Name : ________________________

ชื่อ–นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว) : ภำษำไทย : ______________________________________________________________ ชื่ อเล่น : _____________________
Contact No. หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ : Home No. บ้ำน: ________________________________________Mobile No.
Present Address:

Soi

มือถือ :__________________________

Village

Road

ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ _________________ซอย ________________________________ หมู่บำ้ น _____________________________ ถนน _____________________
Tambon

District

Province

Post Code

แขวง/ตำบล ________________________ เขต/อำเภอ____________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณี ย ์ _____________
Have Own Car :

No

Yes

มีรถยนต์ของตนเอง

ไม่มี

Driving License :

มี

ใบอนุญำตขับขี่

No

Yes

ไม่มี

Email Address

Type of License

มี

ชนิดใบขับขี่ ________________________________

Nationality

Race

Religion

ที่อยูท่ ำงสื่ ออิเล็คทรอนิคส์ ________________________________________________สัญชำติ ________________เชื้อชำติ _______________ศำสนำ___________
Date of Birth

Place of Birth

เกิดวันที่ _______/__________/________ สถำนที่เกิด__________________________________________________________________________________________
Identity Card No. / Passport No.

Issued at

Date Issued

บัตรประจำตัวประชำชน / หนังสื อเดินทำง เลขที่ ____________________________ ออกให้ ณ _______________________ วันที่ออกบัตร __________________
Date Expire :วันที่หมดอำยุ _________________________________ Chronic diseases โรคประจำตัว ( ถ้ำมี ) ________________________________________
Marital Status : สถำนภำพกำรสมรส
No. of Children

Single :โสด

Boy

Married : สมรส

Widowed : หม้ำย

Divorced : หย่ำ

Girl

จำนวนบุตร
ชำย _______________ คน
หญิง__________________ คน
1. ชื่อ - นำมสกุล _____________________________________________ 2. ชื่อ - นำมสกุล _________________________________________________
3. ชื่อ - นำมสกุล _____________________________________________ 4. ชื่อ - นำมสกุล _________________________________________________
Father’s Name:

Age:

Occupation / Position:

ชื่อบิดำ _____________________________________________อำยุ _________ อำชีพ/ตำแหน่ง ______________________________________________
Company:

Contact No.

บริ ษทั _________________________________________________________________หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ _________________________________
Mother’s Name:

Age:

Occupation / Position:

ชื่อมำรดำ ___________________________________________อำยุ __________อำชีพ/ตำแหน่ง _____________________________________________
Company: บริ ษท
ั ___________________________________________________Contact No.หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ___________________________
MILITARY STATUS (สถานสภาพทางทหาร)
Exempted : ผ่ำนหลักสู ตรวิชำรักษำดินแดน
Exempted with reason : ได้รับกำรยกเว้น

(สำเหตุ)___________________________________________________________________________
Exempted through Military Drawing Ballot : คัดเลือกแล้วไม่ถูกเกณฑ์
Attenuation drafted : กำรผ่อนผันเกณฑ์ทหำร (เนื่ องจำก) ______________________________________________________________________
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EDUCATION

(กำรศึกษำ)

Degree / Certification

School/University

Major

G.P.A.

ระดับกำรศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

สำขำ

เกรดเฉลี่ย

EMPLOYMENT

(ประวัติกำรทำงำน)

Company Name

Period

Position

Monthly Salary

ชื่อบริ ษทั

ระยะเวลำ

ตำแหน่ง

เงินเดือน

LANGUAGE (Please check)

ควำมสำมำรถทำงภำษำ (กรุ ณำทำเครื่ องหมำย)

Language (ภำษำ)

Listening (ฟัง)

A little (พอใช้ ได้)

Fair (ปานกลาง)

Good (ดี)

Speaking (พูด)

A little (พอใช้ ได้)

Fair (ปานกลาง)

Good (ดี)

(เขียน)

A little (พอใช้ ได้)

Fair (ปานกลาง)

Good (ดี)

Readimg (อ่ำน)

A little (พอใช้ ได้)

Fair (ปานกลาง)

Good (ดี)

Writing

Computer Skills

(ทักษะทำงคอมพิวเตอร์) _____________________________________________________________________

TOEIC / TOEFL Score ______________________ Test Date ______________
OTHER SPECIALIZED SKILLS

(ควำมสำมำรถพิเศษ)

EMERGENCY CONTACT PERSON
Name:

(บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น)
Occupation:

Relation:

ชื่อ _______________________________________________ อำชีพ __________________________________ ควำมสัมพันธ์ ________________________________
Address:

Contact No:

ที่อยู่ _____________________________________________ หมำยเลขติดต่อ Home No. บ้ำน: __________________Mobile No. มือถือ :____________________
Criminal history (ประวัติอำชญำกรรม)
เคยมี (ระบุ ) ________________________________________________________________
ไม่เคยมี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นที่ได้ให้ไว้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร ทั้งนี้ หำกทำงบริ ษทั แบ๊กบริ กำรภำคพื้นพบว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ถูกต้อง
บิดเบือน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั ฯ เลิกจ้ำงและส่ งผลให้ขำ้ พเจ้ำพ้นสภำพพนักงำนทันที และข้ำพเจ้ำจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆจำกบริ ษทั ฯทั้งสิ้ น
Sign : ลงชื่ อ __________________________________
Date : _______________________________________
FOR STAFF

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ID _________เริ่ มงำนวันที่

________________________________________ประกันอุบตั ิเหตุ _______________________ตำแหน่ง___________________________

ฝ่ ำย___________________________________สถำนี __________________________
ผลกำรทดลองงำน 3 เดือน วันที่ ____________________________________
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
วันที่บรรจุ _____________________________________ บัตรประกันสุ ขภำพ _____________________________________
บันทึกควำมคิดเห็น____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Sign : ลงชื่ อ __________________________________
Date : _______________________________________
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