ใบสมัค รงาน (EMPLOYMENT APPLICATION FORM)

*Job related topic

80 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260: โทร 0-2016-0190-4
80 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bang Na Tai, Bangkok, Thailand 10260: Tel. 0-2016-0190-4

ตําแหน่งที่สมัคร (Applied position)

ประสบการณ์ทํางาน/ระบุจํานวนปี (Year of experience)

เงินเดือนที่ต้องการ (Expected salary)

คะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC Score)

วันที่เริ่ มงานได้ (Availability/Start date)

รับทราบข่าวสารตําแหน่งงานจากสื่อใด (Media source)

*ข้ อ มูล ส่ วนบุค คล (Personal information)

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

PRM-HR-FORM-001 Rev.00

วันที่สมัคร

รูปถ่าย

ชื่อเล่น (Nickname)

อายุ (Age)

สัญชาติ (Nationality)

ศาสนา(Religion)

Name-Surname (Mr./Mrs./Ms.)
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth)

บัตรประชาชนเลขที่ (Identification no.)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone no.)

ที่อยูป่ ั จจุบนั (Present address)

โทรศัพท์บ้าน (Home phone no.)
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(Permanent address)

เหมือนกับที่อยูป่ ั จจุบนั
อีเมล์ (E-mail address)

*ประวัต ิก ารทํางานจากปั จ จุบ ัน ไปยังอดีต (Employment record, newest first)

1. บริ ษัท(Name of company)*เริ่ มจากบริ ษัทปั จจุบนั หรื อล่าสุด
ที่ตั ้ง(Location)

*วุฒิก ารศึก ษา (Education)

ประเภทธุรกิจ(Type of business)

2. บริ ษัท(Name of company)
ที่ตั ้ง(Location)

ที่ตั ้ง(Location)

ประเภทธุรกิจ(Type of business)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary)

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

4. บริ ษัท(Name of company)

ระดับ การศึก ษา
(Education Level)
สูงกว่าปริ ญญาโท (Higher)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary)

วันเริ่ มงาน(Start date)

3. บริ ษัท(Name of company)

ที่ตั ้ง(Location)

ประกาศนีย บัต ร (Certificate)

วันเริ่ มงาน(Start date)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary)

วันเริ่ มงาน(Start date)
ประเภทธุรกิจ(Type of business)
ชื่อ สถานศึก ษา/ ประเทศ
(Institution/ Country)

เงินเดือนสุดท้ าย(Last salary)

วุฒทิ ่ ไี ด้ รั บ
(Degree)

สาขา
(Major)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)
หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)
หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)
หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

วันสิ ้นสุดงาน(Resigned date)
หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

ปี ที่จ บ

เกรดเฉลี่ย

(Graduated)

(GPA)

ปริ ญญาโท(Master's Degree)
ปริ ญญาตรี (Bachelor's Degree)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (Lower)
ประกาศนียบัต รที่ถ ือ อยู่
(Obtained certificates)

สาขา/กลุ่ม งาน
(Job Function)

หน่ วยงานที่อ อกให้
(Institution/Company)

วัน หมดอายุ
(Expired date)

โปรดระบุ: ขัน้ ต้ น / พอใช้ / ดี/ ดีม าก (Please specify: Beginner / Fair / Good / Excellent )
การฟั ง(Listening)
การพูด(Speaking)
การอ่าน(Reading)
การเขียน(Writing)

ทัก ษะด้ านภาษา (Language Skills)
ภาษา (Language)
ภาษาไทย(Thai )
ภาษาอังกฤษ(English)
ภาษาอื่นๆ(Other)………….…………………...……
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft Power point
4. อื่นๆ(Other)

[
[
[
[

ทัก ษะด้ านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills)
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขั ้นกลาง(Intermediate)
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขั ้นกลาง(Intermediate)
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขั ้นกลาง(Intermediate)
] ขั ้นต้ น(Beginner)
[ ] ขั ้นกลาง(Intermediate)

[ ] สามารถโยกย้ ายไปปฏิบตั ิงานที่อื่นได้ หรื อไม่(Open for job relocation)

[
[
[
[

] ขั ้นสูง(Advanced)
] ขั ้นสูง(Advanced)
] ขั ้นสูง(Advanced)
] ขั ้นสูง(Advanced)

[ ] ต่างจังหวัด(Up country)

[ ] ต่างประเทศ(Aboard)

ชื่อบิดา(Father’s name)

ครอบครั ว (Family)

[ ] มีชีวิต(Present)
ชื่อมารดา(Mother’s name)
[ ] มีชีวิต(Present)
[ ] ถึงแก่กรรม(Deceased)
[ ] ถึงแก่กรรม(Deceased)
จํานวนพี่ - น้ อง(No. of brother,sister)_______คน ชาย(Male)___________คน หญิง(Female)___________คน เป็ นบุตรคนที่(you are rank in no.)___________
สถานภาพสมรส(Marital Status) [ ] โสด(Single) [ ] สมรสจดทะเบียน(Married) [ ] สมรสไม่จดทะเบียน(Married w/o certificate) [ ] หย่า(Divorced) [ ] หม้ าย(Widowed)

ชื่อคู่สมรส(Name of Spouse)
จํานวนบุตร(No. of children)

สุข ภาพและอื่น ๆ (Health & Others issues)

ความสนใจ (Interest)

ชื่อ ผู้ต ิด ต่ อ (Contact person)

ชื่อบุตร(Children Name)

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

ที่ทํางาน(Company/organization)

หมายเลขโทรศัพท์(Phone no.)

หญิง(F)
จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา(Studying children)
วันเกิด(Birth date)
กําลังศึกษาชั ้น(Education level)

1.บุคคลที่ติดต่อได้ กรณีเร่งด่วนและได้ รับอนุญาตในการให้ ข้อมูลแล้ ว (Emergency contact person)
ที่อยู(่ Address)
2.บุคคลที่ติดต่อได้ กรณีเร่งด่วนและได้ รับอนุญาตในการให้ ข้อมูลแล้ ว (Emergency contact person)
ที่อยู(่ Address)

คน(Person)

ความสัมพันธ์ (Relationship)
โทรศัพท์(Phone no.)
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile phone no.)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
โทรศัพท์(Phone no.)
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile phone no.)

กิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่เข้ าร่วม(Any activity, group activity, or community you associate with)
กีฬาที่เล่นเป็ นประจํา(Your favorite sport)

ท่านเคยเข้ ารับราชการทหารหรื อไม่?
Have you ever been in a military service?

งานอดิเรก(Your hobbies)

[ ] ไม่เคย(No)

[ ] เคย (Yes)

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

ท่านเคยต้ องโทษในคดีอาญาหรื อกระทําผิดทางกฎหมายหรื อไม่?

[ ] ไม่เคย(No)

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

[ ] เคย (Yes)….....................................................................

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

[ ] ไม่เคย(No)

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

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

Have you ever tried or been addicted to drug?

[ ] เคย (Yes)….....................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่ข้าพเจ้ าเขียนหรื อกรอกไว้ ข้างต้ นนั ้นเป็ นความจริ งทุกประการ ข้ าพเจ้ ายินยอมโดยสมัครใจให้ บริ ษัทจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลของบุคคล
อ้ างอิงและเอกสารประกอบการสมัครงานของข้ าพเจ้ า ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับความยินยอมจากบุคคลอ้ างอิงในการให้ ข้อมูลข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ วและจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
กรณีที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ข้อมูลของบุคคลอ้ างอิงทุกท่าน
หากบริ ษัทตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้ อความใดที่ข้าพเจ้ าให้ ไว้ ข้างต้ นเป็ นเท็จ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทบอกเลิกการจ้ างงานของข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอก
กล่าวล่วงหน้ าใดๆทั ้งสิ ้นให้ แก่ข้าพเจ้ า

I hereby certify that all the given statements in the application form are true and correct. I consent to the company to gather my personal data, the reference person’s
information and any attached documents. I certify that I have received the consent from the reference persons to give the above information and agree to be
responsible in any case related to every reference person’s given information.
If any of the given statements are found to be untrue, the company has the right to immediately terminate my employment without the duty to pay any compensation or
severance pay.
ลงชื่อผู้สมัคร(Singnature)

วันที่ (Date)

