HR-001

ใบสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ตำแหนงที่สมัคร :

เงินเดือนที่ตองการ :

Position Applied

เลขที่

Expected Starting

ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกขอความใหครบถวน

Application From is a part of consideration, please fill this form completely

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

(Applied Assemble Foundation)

รูปถายหนาตรง 2” จำนวน 1 รูป
สำเนาใบรับรองการศึกษา
สำเนาใบผานงาน
ทราบการรับสมัครงานจาก

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบาน
ใบขับขี่
ผูแนะนำ

PHOTOGRAPH 2 INCH

ใบผานทหาร
ทะเบียนสมรส
สำเนาบัตรผูเสียภาษีอากร

ประวัติสวนตัว /

Personal Background

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อเลน

เพศ

ชาย

หญิง

Name - Surname (English)

Nickname

Sex

Male

Female

วัน /เดือน / ปเกิด

อายุ

(Date of Birth)

น้ำหนัก (Weight) :

สวนสูง (Height) :

ป

(Age)

เชื้อชาติ (Race) :

สถานที่เกิด

สัญชาติ

(Place of Birth)

ศาสนา (Religion) :

(Nationality) :

บัตรประชาชนเลขที่ (Identification Card No) :
ออกให ณ อำเภอ/เขต

จังหวัด (Province) :

(Issued at) :

วันที่ออกบัตร (Issued date) :

บัตรหมดอายุ

(Expired date) :

ที่อยูทะเบียนบาน (Permanent Address) :
ที่อยูบัจจุบัน (Present Address) :
โทรศัพทที่บาน

โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) :

(Home Tel) :

E-mail :

Facebook :

สถานะความเปนอยู

บานสวนตัว

บานเชา

อาศัยบิดามารดา

อาศัยอยูกับผูอื่น (ระบุ)

Living Status

Own home

Rent home

Live with Parents

Live with other

สถานภาพ

/ Marital Status

โสด

แตงงาน

หยา

หมาย

Single

Married

Divorced

Widowed

ชื่อคูสมรส

อาชีพ

สถานที่ทำงาน

Spouse’s Name

Occupation

Firm Address

จำนวนบุตร :

คน

จำนวนบุตรกำลังศึกษา :

No. of Children

Children in school

สถานะภาพทางทหาร

ไดรับยกเวน

Military

Excepted

คน

จำนวนบุตรอายุเกิน 21 ป :

คน

Children over 21 years

ศึกษาวิชาทหาร
Military Studied

ผานการเกณฑทหาร

อื่นๆ

Discharged

other

สถานะครอบครัว /

Marital Status

ชื่อบิดา

อายุ

อาชีพ

มีชีวิตอยู

ถึงแกกรรม

Name of Father

Age

Occupation

Alive

Passed away

ชื่อมารดา

อายุ

อาชีพ

มีชีวิตอยู

ถึงแกกรรม

Name of Mother

Age

Occupation

Alive

Passed away

จำนวนพี่นอง :

คน

ชาย :

No. of Brothers / Sisters

Male

คน

หญิง :

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

No.

Name-Surname

Age

อาชีพ
Occupation

ประวัติการศึกษา

Education

ชื่อสถาบัน

Coiuntry

Priority Person

ตำแหนง

เบอร โทรสถานที่ทำงาน

Position

Office / Tel.

/ Educational Background

จังหวัด /ประเทศ ปสำเร็จการศึกษา

Name of Institute

เปนบุตรคนที่ :

Female

ลำดับ

ระดับการศึกษา

คน

Year Attended

วุฒิที่ ไดรับ

วิชาเอก

Course Completed

Major

G.P.A

มัธยมศึกษาปลาย
High School

อาชีวศึกษา (ปวช.)
Vocational

อนุปริญญา (ปวส.)
Higher Vocational

ปริญญาตรี
Bachelor Degree

อื่นๆ
Other

กิจกรรมระหวางการศึกษา (ถามี)
Activities during the academic years

การอบรม ดูงาน ฝก งาน

เกรดเฉลี่ย

/ Training Course

ป พ.ศ.

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลา

Year

Course Title

Institution

Period

ความสามารถทางภาษาและอื่นๆ
การพูด / Speaking

ประเภทภาษา
Type of Language

/ Language Ability & Other

การอาน / Reading

การเขียน / Writing

ดีมาก

ดี

พอใช

ดีมาก

ดี

พอใช

ดีมาก

ดี

พอใช

Excellent

Good

Fair

Excellent

Good

Fair

Excellent

Good

Fair

ภาษาไทย / Thai
ภาษาอังกฤษ / English
ภาษาจีน / Chinese
ภาษาอื่นๆ / Other
การพิมพ

ภาษาไทย

คำ/นาที

ภาษาอังกฤษ

คำ/นาที

Typing

Thai

Word / Min.

English

word / Min.

อุปกรณ / เครื่องใชสำนัก งาน

เครื่องโทรสาร

เครื่องถายเอกสาร

เครื่องสแกนเนอร

Office Machine

Facsimile

Copier

Scanner

ความสามารถพิเศษ

คอมพิวเตอร โปรแกรม
Computer Program

โปรแกรมทางดานบัญชี
Accounting Program

อื่นๆ
Other

ความสามารถการขับขี่

รถยนต

ไมมี

มี

ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

Car

No

Yes

Driver’s License No.

รถจักรยานยนต

ไมมี

มี

ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

Car

No

Yes

Driver’s License No.

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานประกอบการ
List of Employed

/ Employment History

ระยะเวลา / Date Employed
จาก

ถึง

From

To

ตำแหนง
Position

บุคคลที่ ไม ใชญาติซึ่งทราบประวัติของทานและบริษัทฯ สามารถสอบถามได

เงินเดือน
ครั้งสุดทาย
Last Salary

สาเหตุที่ลาออก
Reason for leaving

/ Persons other than relatives can be contacted

ชื่อ - สกุล

ความสัมพันธ

สถานที่ทำงาน / ที่อยู

ตำแหนง

โทรศัพท

Name

Relationship

Firm Address

Position

Telephone

สถานะทั่วไป

/ Other Status

ทานพรอมที่จะเดินทางไปปฎิบัติงานตางจังหวัดหรือตางประเทศหรือไม

พรอม

ไมพรอม

Can you work at other city or other country ?

Yes

No

ในตำแหนงงานที่ตองมีการค้ำประกัน

ไมขัดของ

ขัดของ

Can you provide a guarantor ?

Yes

No

ในการปฏิบัติงานแบบมีสัญญาวาจางซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่แนนอน

ไมขัดของ

ขัดของ

Can you work by contracts ?

Yes

No

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหนงหนาที่ ไดตามความเหมาะสม

ไมขัดของ

ขัดของ

Can you rotat you work position ?

Yes

No

บุคคลในบริษัทฯ ที่ทานรูจักคุนเคยชื่อ

ความสัมพันธ

Relatives or friends working in this company

ทานพรอมที่จะปฎิบัติงานกับบริษัทฯ ได ในวันที่
Date available to start work

คำรับรองของผูสมัครงาน : ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนหนึ่งตอนใดไมตรงกับความจริงขาพเจา
ขอยอมรับวาการวาจางที่ตกลงนั้นเปนโมฆะทันที
Statement / Declaration : Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge
and any false information willfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service

ลงชื่อผูสมัครงาน :
(

)

วันที่ :

สำหรับบริษัทฯ

/ For Company Use Only

ผูสัมภาษณ :

วันที่สัมภาษณ :

Interviewer

Date of Interviewer

ผลการสัมภาษณ :

ผาน

รอเรียกตัว

ไมผาน

ตำแหนงงานที่บรรจุ :

Decision reached

Position for which considered

อัตราเงินเดือน :

เงื่อนไขอื่นๆ :

Salary

Other

หมายเหตุ :

ผูมีอำนาจอนุมัติ :

Remark

Final Approval

Managing Director

วันที่ / Date :

