APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ใบสมัครงาน
่ นต ัว PERSONAL HISTORY
ประว ัติสว
Position applied for

Salary expected

ตําแหน่งทีสมัคร

เงินเดือนทีคาดหวัง

ทราบข่าวการรับสมัคร

Date Available for Employment
วันทีสามารถเริมงานได ้
Name-Surname(Thai)

Attach 1 photograph

ชือและชือสกุล(ภาษาไทย)

โปรดแนบรูปถ่าย 1 รูป

Name-Surname(English)
ชือและชือสกุล(ภาษาอังกฤษ)
Tel. (Home)

Mobile phone

E-mail

เบอร์บ ้าน

เบอร์มอ
ื ถือ

อีเมล์

Present address
ทีอยู่ปัจจุบัน
Permanent address
ทีอยู่ตามทะเบียนบ ้าน
In case of emergency, notify
ื ้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (ชือ-นามสกุล)
ระบุชอผู
Present address of emergency

Mobile phone

ทีอยู่ปัจจุบัน (ของผู ้ติดต่อฉุกเฉิน)

เบอร์ตด
ิ ต่อ

Date and place of birth

Age

Nationality

Religion

Blood Group

วัน\เดือน\ปี เกิด

อายุ

สัญญาติ

ศาสนา

กรุ๊ปเลือด

ID Card no.

Issued at

Expiry Date

หมายเลขบัตรประชาชน

ออก ณ เขต

วันทีหมดอายุ

Height

Weight

Sex

Male

Female

ส่วนสูง

นํ0าหนัก

เพศ

ชาย

หญิง

Marital status

Single

Married

Divorced

Number of children

สถานภาพการสมรส

โสด

แต่งงาน

หย่า

จํานวนบุตร.................

Spouse : Name and Address

Mobile phone

ชือและทีอยู่ของคู่สมรส

เบอร์ตด
ิ ต่อ

Do you know anyone now being employed by this company

Yes.

No.

คุณรู ้จักใครทีเป็ นพนักงานในบริษัทหรือไม่

ใช่

ไม่ม ี

If yes. Please write name, position and relation
ถ ้ารู ้จัก โปรดเขียนชือ ตําแหน่ง และความสัมพันธ์
Information regarding family (including Parents, Brothers, Sisters) ประว ัติของครอบคร ัว (รวมถึง บิดา,มารดา,พี,น้อง)
Item No.
ลําดับที

03/02/2557

Name and relation
ชือและความสัมพันธ์

Occupation
อาชีพ

Address
ทีอยู่

Position
ตําแหน่ง
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Have you ever served in the military service?

Yes.

No.

if yes,please complete the blank below

คุณเคยได ้รับราชการทหารหรือไม่ ?

เคย

ไม่เคย

ถ ้าเคยกรุณาเติมช่องว่างข ้างล่าง

From year

To year

Branch of service

Service No.

จากปี .........................

ถึงปี .......................

กองทัพ/เหล่า........................

หมายเลขประจําตัว

if not, please state the reasons
ถ ้าไม่เคยโปรดให ้เหตุผล..............................................................................................................................................
ประว ัติการศึกษา Education Background
Name of institute
ชือสถาบันการศึกษา

Year Attended
ปี ทศึ
ี กษา
From
To

Certificate/Degree

G.P.A.

Major Subject

วุฒท
ิ ได
ี ้รับ

เกรดเฉลีย

สาขาวิชาเอก

Primary school
ประถมศึกษา
Secondary School
มัธยมศึกษา
High School
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
Vocational School
อาชีวศึกษา/ปวส
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Master Degree
ปริญญาโท
Others
อืนๆ
knowledge of languages (ความรูท
้ างด้านภาษา)
Speaking
การพูด
fair
good
exc.
พอใช ้
ดี
ดีเยียม

understanding
ความเข ้าใจ
fair
good
exc.
พอใช ้
ดี
ดีเยียม

fair
พอใช ้

Writing
การเขียน
fair
good
พอใช ้
ดี

Reading
การอ่าน
good
exc.
ดี
ดีเยียม

English : อังกฤษ
Other Specify
อืนๆ ระบุ
Additional training (การอบรม)
Name of course
ชือหลักสูตร

Name of institute
ชือสถาบัน

Training period
ระยะเวลาการอบรม

Special Abilities (ความสามารถพิเศษ)
Typing : พิมพ์ดด
ี

Thai : ไทย.............คํา/นาที(word/minute)

English : อังกฤษ.............คํา/นาที(word/minute)

Computer Knowledge (ความรู ้ด ้านคอมพิวเตอร์)...............................................................................................................
Additional (Indicate "Yes" or "No"
สามารถขับรถยนต์ได ้หรือไม่

No.

Yes.

ไม่ได ้

ได ้

Automobile : รถยนต์
Motorcycle : รถจักรยานยนต์

Driver's license Automobile No. :

Driver's license Motorcycle No. :

ใบอนุญาตขับขีรถยนต์เลขที :

ใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์เลขที :

03/02/2557
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exc.
ดีเยียม

Record or previous employment( ประสบการณ์การทํางาน)
List all previous employment, Start with the most recent position in block and work back to least recent position.
โปรดกรอกประวัตก
ิ ารทํางานของท่านเริมตัง0 แต่ตําแหน่งหน ้าทีครัง0 ล่าสุดและถัดไปตามลําดับ
Date of Employment
Employer's or Company's information
Description of duties, responsibilities
วันทีเข ้าทํางาน
รายละเอียดบริษัท
รายละเอียดของหน ้าทีงาน
Company Name : ชือบริษัท
From : จาก.......................

…………………………………………..

To : ถึง............................

…………………………………………..

Position : ตําแหน่งงาน

Address : ทีตัง0

……………………………….

…………………………………………..

……………………………….

…………………………………………..
Telephone : เบอร์โทรติดต่อ
…………………………………………..
Supervisor Name : ชือหัวหน ้างาน
…………………………………………..

Reason for leaving
เหตุผลทีลาออก
Date of Employment
วันทีเข ้าทํางาน

Salary/Wages
เงินเดือน/ค่าจ ้าง
Employer's or Company's
บริษัท

Description of duties, responsibilities
รายละเอียดของหน ้าทีงาน

Company Name : ชือบริษัท
From : จาก.......................

…………………………………………..

To : ถึง............................

…………………………………………..

Position : ตําแหน่งงาน

Address : ทีตัง0

……………………………….

…………………………………………..

……………………………….

…………………………………………..
Telephone : เบอร์โทรติดต่อ
…………………………………………..
Supervisor Name : ชือหัวหน ้างาน
…………………………………………..

Reason for leaving
เหตุผลทีลาออก
Date of Employment
วันทีเข ้าทํางาน

Salary/Wages
เงินเดือน/ค่าจ ้าง
Employer's or Company's
บริษัท

Description of duties, responsibilities
รายละเอียดของหน ้าทีงาน

Company Name : ชือบริษัท
From : จาก.......................

…………………………………………..

To : ถึง............................

…………………………………………..

Position : ตําแหน่งงาน

Address : ทีตัง0

……………………………….

…………………………………………..

……………………………….

…………………………………………..
Telephone : เบอร์โทรติดต่อ
…………………………………………..
Supervisor Name : ชือหัวหน ้างาน
…………………………………………..

Reason for leaving
เหตุผลทีลาออก

Salary/Wages
เงินเดือน/ค่าจ ้าง

May inquiry be made of your previous employers regarding your charactor, Qualification and record of employment ?
ท่านยอมให ้บริษัทสอบถามไปยังนายจ ้างเดิมของท่าน เกียวกับบุคลิกและคุณสมบัตข
ิ องท่านได ้หรือไม่
Yes (ได ้)
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No (ไม่ได ้)
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Other Detals (เรืองอืนๆ)
Do you have any personal disease?

Yes.

No.

If so, please explain

ท่านมีโรคประจํา ตัวหรือไม่?

มี

ไม่ม ี

โปรดระบุ

Have you ever been arrested or judged of a crime?

Yes.

No.

If so, please explain

ท่านเคยต ้องโทษหรือถูกคุมขังหรือไม่?

เคย

ไม่เคย

โปรดระบุ

Have you ever been dismissed or discharged?

Yes.

No.

If so, please explain

ท่านเคยถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ ้าง หรือไม่?

เคย

ไม่เคย

โปรดระบุ

Personal Reference : Particulars of minimum 2 persons, not relative, who have known you.
ึ
บุคคลอ ้างอิง : โปรดระบุบุคคล 2 คนทีไม่ใช่ญาติซงทราบประวั
ต/ิ ความประพฤติของท่านและสามารถให ้คํารับรองกับบริษัทได ้
Address
Tel.
Name-Surname
Occupation/Position
ชือ-นามสกุล
อาชีพ/ตําแหน่ง
ทีอยู่
โทร.

Please advise any further informations แนะนําต ัวท่านเพือให้บริษท
ั รูจ
้ ักท่านมากขึน
*
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Attention : Read the following paragraph carefully before signing this application.
a: My employment is temporary, pending the satisfactory complete of probation period.
b: Any misrepresentation of facts upon this application or in connection with physical examination may be grounds
for rating me ineligible for employment or for dismissing me after appointment
c: If shall, at any time after employment by the Company, be convicted of violation of law other than a minor traffic offence,
my employment may be immediately terminated.
คําเดือน : โปรดอ่านข ้อความต่อไปนีใ0 ห ้ละเอียด ก่อนทีจะเซ็นชือลงในใบสมัครนี0
1. การเป็ นลูกจ ้างของข ้าพเจ ้าครัง0 นีเ0 ป็ นการชัวคราว จนกว่าผลงานของข ้าพเจ ้าในช่วงทดลองงานจะเป็ นทีน่าพอใจ
2. การบิดเบือนความจริงทีเกียวกับการสมัครงานในครัง0 นี0 หรือทีเกียวข ้องกับการตรวจสมรรถภาพทางด ้านร่างกาย จะมีผลทําให ้ข ้าพเจ ้า
หมดสิทธิใ: นการได ้รับพิจารณาเป็ นพนักงาน หรือถูกไล่ออกภายหลังได ้รับการบรรจุแต่งตัง0
3. ตลอดเวลาหลังจากทีข ้าพเจ ้าเป็ นพนักงานของบริษัท ถ ้าหากข ้าพเจ ้าทําผิดกฏหมาย จะต ้องถูกลงโทษตามกฏหมาย (นอกเหนือจาก
0 สุดลงทันที
การทําผิดกฏจราจรเล็กๆ น ้อยๆ) และการเป็ นลูกจ ้างของข ้าพเจ ้า จะสิน
Signature

Date

ลงชือ.....................................................................................
วันที........................................................................
For company appraisal and additional comments only (เฉพาะความเห็นและคําแนะนําเพิมเติมของเจ้าหน้าที)
Heman Resouce Department

Interview's comment

ฝ่ ายบุคคล

ความเห็นผู ้สัมภาษณ์

Signature

Signature

ลงชือ……………………………………………………..

ลงชือ………………………………………………………..

FOR M.D/ G.M.
Approved for hiring as Position

Additional Comments
คําแนะนําเพิมเติม

…………………………………………………………………..
Salary…………………………………………………………..
Other allowance……………………………………………….
with 119 days probation period
without probation
Signature

Signature

ลงชือ……………………………………………………..

ลงชือ………………………………………………………..

03/02/2557
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