(สำนั กงำน)

ใบสมัครงาน (EMPLOYMENT APPLICATION FORM)

ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal information)

Job related topic

88 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260: โทร 0-2398-7650-2
88 Soi Bangna-Trad 30, Bangna Trad Rd, Bangna, Bangkok, Thailand 10260: Tel. 0-2398-7650-2

ตาแหน่งทีส่ มัคร(Applied position)

ประสบการณ์ทางาน/ระบุจานวนปี (Year of experience)

เงินเดือนทีต่ ้ องการ(Expected salary)

คะแนนภาษาอังกฤษ(TOEIC/TOEFL/IELTS Score)

วันทีเ่ ริ่มงานได้ (Availability/Start date)

รับทราบข่าวสารตาแหน่งงานจากสือ่ ใด(Media source)

เลขที(่ No.).....................................
วันที่สมัคร (Date)........../........../...............

รูปถ่าย

ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

(TH) ชือ่ เล่น(Nickname)

Name-Surname (Mr./Mrs./Ms.)

(EN)

วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth)

อายุ(Age)

บัตรประชาชนเลขที่(Identification no.)

ส่วนสูง(Height)

น ้าหนัก(Weight)

เชื ้อชาติ(Race)

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (Present address)

สถานทีเ่ กิด(Birth place)

วันหมดอายุ(Expired date) ศาสนา(Religion)
สัญชาติ(Nationality)
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile phone no.)
โทรศัพท์บ้าน(Home phone no.)

ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(Permanent address)
อีเมล์(E-mail address)
1. บริษัท(Name of company)

ประวัตกิ ารทางานจากปั จจุบันไปยังอดีต (Employment record, newest first)

ทีต่ ง(Location)
ั้

วันเริ่ มงาน(Start date)
ประเภทธุรกิจ(Type of business)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary) หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

ชือ่ ตาแหน่งและหน้ าทีก่ ารงาน(Title and job responsibility)

ชือ่ ตาแหน่งผู้บงั คับบัญชา
(Superviser position)

จานวนผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(No. of subordinate)

2. บริษัท(Name of company)

วันเริ่ มงาน(Start date)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)

ทีต่ ง(Location)
ั้

ประเภทธุรกิจ(Type of business)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary) หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

ชือ่ ตาแหน่งและหน้ าทีก่ ารงาน(Title and job responsibility)

ชือ่ ตาแหน่งผู้บงั คับบัญชา
(Superviser position)

จานวนผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(No. of subordinate)

3. บริษัท(Name of company)

วันเริ่ มงาน(Start date)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)

ทีต่ ง(Location)
ั้

ประเภทธุรกิจ(Type of business)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary) หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

ชือ่ ตาแหน่งและหน้ าทีก่ ารงาน(Title and job responsibility)

ชือ่ ตาแหน่งผู้บงั คับบัญชา
(Superviser position)

จานวนผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(No. of subordinate)

4. บริษัท(Name of company)

วันเริ่ มงาน(Start date)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)

ทีต่ ง(Location)
ั้

ประเภทธุรกิจ(Type of business)

ชือ่ ตาแหน่งและหน้ าทีก่ ารงาน(Title and job responsibility)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary) หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)
ชือ่ ตาแหน่งผู้บงั คับบัญชา
(Superviser position)

จานวนผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(No. of subordinate)

ระดับการศึกษา
(Education Level)
ปริ ญญาโท(Master's Degree)
ปริ ญญาตรี (Bachelor's Degree)

ชือ่ สถานศึกษา/ ประเทศ
(Institution/ Country)

สาขา
(Major)

ปี ทจี่ บ

เกรดเฉลีย่

(Graduated)

(GPA)

อาชีวศึกษา/ปวช(Vocational)
มัธยมศึกษา(Secondary School)
อืน่ ๆ (Other)
วันที่
(Date)

ชือ่ หลักสูตรอบรม
(Course)

ประกาศนียบัตร (Certificate)

ประกาศนียบัตรทีถ่ ืออยู่
(Obtained certificates)

สาขา/กลุม่ งาน
(Job Function)

ทักษะ/ความสามารถ (Professional skills)
ภาษา (Language)
ภาษาไทย(Thai )
ภาษาอังกฤษ(English)
ภาษาอืน่ ๆ(Other)………….…………………...……
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft Power point
4. อืน่ ๆ(Other)………..……..…………..……………
5. อืน่ ๆ(Other)……..……..……………..……………

อื่นๆ (Others)

วุฒิทไี่ ด้ รับ
(Degree)

อนุปริ ญญา/ปวส.(Diploma/High Vocational)

การอบรม/ฝึ กงาน (Training)

วุฒิการศึกษา (Education)

(สำนั กงำน)

[
[
[
[
[

สถาบันทีจ่ ดั ฝึ กอบรม
(Institution/Company)

ระยะเวลาฝึ กอบรม
(Period)

หน่วยงานทีอ่ อกให้
(Institution/Company)

วันหมดอายุ
(Expired date)

โปรดระบุ: ขัน้ ต้ น/ พอใช้ / ดี/ ดีมาก (Please specify: Beginner / Fair / Good / Excellent )
การฟัง(Listening)
การพูด(Speaking)
การอ่าน(Reading)
การเขียน(Writing)

[
[
[
[
[

คอมพิวเตอร์ (Computer)
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขันกลาง(Intermediate)
้
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขันกลาง(Intermediate)
้
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขันกลาง(Intermediate)
้
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขันกลาง(Intermediate)
้
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขันกลาง(Intermediate)
้

] พิมพ์ดีด (Typing)
ไทย(Thai)_________________คา/นาทีWPM
] ความสามารถในการขับรถ(Ability to drive)
] มีใบขับขี่(Own driving license) เลขที่(License no.)___________________________
] มียานพาหนะเป็ นของตนเอง(Own vehicle)
] สามารถโยกย้ ายไปปฏิบตั ิงานทีอ่ นื่ ได้ หรื อไม่ (Open for job relocation)

[
[
[
[
[

] ขันสู
้ ง(Advanced)
] ขันสู
้ ง(Advanced)
] ขันสู
้ ง(Advanced)
] ขันสู
้ ง(Advanced)
] ขันสู
้ ง(Advanced)

[ ] Programmer/ SA
[ ] Programmer/ SA

อังกฤษ(English)_________________คา/นาทีWPM
[ ] รถยนต์(Car) [ ] รถจักรยานยนต์(Motorcycle)
[ ] รถยนต์(Car) [ ] รถจักรยานยนต์(Motorcycle)
[ ] รถยนต์(Car) [ ] รถจักรยานยนต์(Motorcycle)
[ ] ต่างจังหวัด(Up country) [ ] ต่างประเทศ(Aboard)

[ ] มีชีวิต(Present)
ชือ่ มารดา(Mother’s name)
[ ] มีชีวิต(Present)
[ ] ถึงแก่กรรม(Deceased)
[ ] ถึงแก่กรรม(Deceased)
จานวนพี่ - น้ อง(No. of brother,sister)___________คน ชาย(Male)___________คน หญิง(Female)___________คน เป็ นบุตรคนที่(you are rank in no.)___________
ครอบครั ว (Family)

ชือ่ บิดา(Father’s name)

สถานภาพสมรส(Marital Status) [ ] โสด(Single) [ ] สมรสจดทะเบียน(Married) [ ] สมรสไม่จดทะเบียน(Married w/o certificate) [ ] หย่า(Divorced) [ ] หม้ าย(Widowed)

ชือ่ คูส่ มรส(Name of Spouse)
จานวนบุตร(No. of children)
ชือ่ บุตร(Children Name)

อาชีพ(Occupation)
คน(Person) ชาย(M)
อายุ(Age)

ทีท่ างาน(Company/organization)

หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

หญิง(F)
จานวนบุตรทีก่ าลังศึกษา(Studying children)
วันเกิด(Birth date)
กาลังศึกษาชัน(Education
้
level)

คน(Person)

สุขภาพและอื่นๆ (Health & Others issues)

ความสนใจ (Interest)

ชื่อผู้ตดิ ต่ อ (Contact person)

(สำนั กงำน)

1.บุคคลทีต่ ิดต่อได้ กรณีเร่งด่วน(Emergency contact person)
ทีอ่ ยู่(Address)

ความสัมพันธ์ (Relationship)
โทรศัพท์(Phone no.)
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile phone no.)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
โทรศัพท์(Phone no.)
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile phone no.)

2.บุคคลทีต่ ิดต่อได้ กรณีเร่งด่วน(Emergency contact person)
ทีอ่ ยู่(Address)
กิจกรรม/ชมรม/สมาคมทีเ่ ข้ าร่วม(Any activity, group activity, or community you associate with)
กีฬาทีเ่ ล่นเป็ นประจา(Your favorite sport)
ท่านเคยเข้ ารับราชการทหารหรื อไม่ ?

งานอดิเรก(Your hobbies)
[ ] ไม่เคย(No)

[ ] เคย (Yes)

[ ] ยกเว้ นเพราะ(Exempted)...………………….……..

Have you ever been in a military service?
ท่านเคยต้ องโทษในคดีอาญาหรือกระทาผิดทางกฎหมายหรื อไม่ ?

[ ] ไม่เคย(No)

Have you ever been charged by any lawsuit or convieted on a criminal charge?

[ ] เคย (Yes)………………...….……………………..

ท่านเคยเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง โรคทางจิตใจ หรื อมีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ หรื อไม่ ? หากมีโปรดระบุ

[ ] ไม่เคย(No)
[ ] เคย (Yes)………………...….……………………..

Have you ever been suffering form any chronic disease/ mental illness/ physical defects?
ท่านเคยเสพยาเสพติด หรือติดยาเสพติดให้ โทษใดๆ หรื อไม่?

[ ] ไม่เคย(No)
[ ] เคย (Yes)………………...….……………………..

Have you ever tried or been addicted to drug?

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีข่ ้ าพเจ้ าเขียนข้ างต้ นนั ้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากภายหลังบริ ษัทตรวจสอบพบว่า ข้ อความใดเป็ นเท็จ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัท บอกเลิกการว่าจ้ างของข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้ าใดทังสิ
้ ้น
I certify that all statements given in the application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement,
the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance.
ลงชือ่ ผู้สมัคร(Singnature)

วันที่(Date)

