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260/44 Moo 6, Tambon Bangrin, Amphur Muang Ranong, Ranong 85000 THAILAND
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ท่ำนทรำบข่ำวกำรรับสมัครงำน

ใบสมัครงาน

จำก.....................................................
วันที่สมัคร .........../............./...............

(Application Form)
ตำแหน่งที่ต้องกำร :

เงินเดือนที่ต้องกำร :

Position applied for :

Expected starting salary :

หลักฐำนกำรประกอบกำรสมัคร ( สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก )
 รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1” จำนวน 2 รูป
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำบัตรประชำชน
 สำเนำวุฒกิ ำรศึกษำ
 สำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร  สำเนำทะเบียนสมรส
 สำเนำใบขับขี่
 สำเนำบัตรประกันสังคม
 อื่น ๆ

รูปถ่ำย

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำ โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration, fill this form completely
เพศ :

ชื่อ-สกุลภำษำไทย : นำย/นำง/นำงสำว…………………………………..…………….……ชื่อเล่น……....

Gender

ชื่อ-สกุลภำษำอังกฤษ (Name in English)………………………………………………………………..………….
วัน เดือน ปี เกิด :
สัญชำติ :
เชื้อชำติ:
Date of Birth

Nationality

ชำย

หญิง

 Male

 Female

ศำสนำ :

Race

Religion

อำยุ :

ส่วนสูง :

น้ำหนัก :

ตำหนิ :

กรุป๊ เลือด :

Age

Height

Weight

Scar

Blood Group

สถำนที่เกิด :

โทรศัพท์ที่จะติดต่อ :

บ้ำน :

สำนักงำน :

Place of Birth

Telephone

Home

Office

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวก :
Present Address

ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน :

Personal Background

ประวัติส่วน ตัว

Permanent Address

บัตรประชำชนเลขที่ :

ออกให้ ณ อำเภอ/เขต :

จังหวัด :

I.D. Card No.

Issued at

Province

วันออกบัตร :

วันหมดอำยุ :

บัตรประจำตัวผู้เสียภำษีเลขที่ :

Issued date

Expired date

Tax I.D. Card No.

บัตรประกันสังคมเลขที่ :

ออกให้ ณ :

Social. Security Card No.

Issued at

สถำนะควำมเป็นอยู่ :
Living Status

บ้ำนส่วนตัว
 Own home

สถำนะครอบครัว :

โสด

Marital Status

 Single

กรณีแต่งงำน :
If Married

บ้ำนเช่ำ
 Rent home

แต่งงำน

 Registered

อำศัยอยู่กับผู้อื่น

 Live with Parents

 Live with other

หย่ำ

 Married

จดทะเบียน

อำศัยบิดำมำรดำ
หม้ำย

 Divorced

ไม่ได้จด
 Non-Registered

Spouse’s Name

จำนวนบุตรที่กำลังศึกษำ :
Children in school

ชื่อบิดำ :

อำยุ :

อำชีพ :

Name of Father

Age

Occupation

ชื่อมำรดำ :

อำยุ :

อำชีพ :

Name of Mother

Age

Occupation

Military Service

ได้รับกำรยกเว้น
 Exempted

ไม่มี

 Yes.

 No.

สถำนที่ทำงำน :
คน

No. of Children

สถำนะทำงทหำร :

มี

Spouse has any Income?
Occupation

คน

 Separated

คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่

ชื่อคู่สมรส : นำย/นำง/นำงสำว....................................................................... อำชีพ :
จำนวนบุตร :

แยกกันอยู่

 Widowed

Firm Address

จำนวนบุตรอำยุเกิน 21 ปี :

คน

Children over 21 years

ศึกษำวิชำทหำร
 Military Studied

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

 Alive
 Passed away
มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
 Alive
 Passed away
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
อื่น ๆ
 Discharged

 Other
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ระดับกำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน

เข้ำศึกษำเมื่อ

ปีที่จบ

สำขำวิชำ

วุฒิที่ได้รับ

เกรดเฉลี่ย

Education

Name of Institute

Admission

Graduated

Major

Certificate

GPA.

ประถมศึกษำ

ประวัติการศึกษา

Educational Background

Primary

มัธยมศึกษำ
Secondary

ปวช.
Vocational

ปวส.
Diploma

ปริญญำตรี
Bachelor Degree

ปริญญำโท
Master Degree

อื่น ๆ

ประเภทภำษำ
Languages

ความสามารถด้านภาษา

Other

Type of Language

โปรดระบุ (ดีมำก, ดี, พอใช้) Specify (Excellent, Good, Fair)
กำรเข้ำใจ
กำรอ่ำน

กำรพูด
Speaking

Understanding

Reading

กำรเขียน
Writing

อังกฤษ English
ญี่ปุ่น Japanese
จีน Chinese
อื่น ๆ Other

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลาดับจากปัจจุบัน Working Experience (List your most recent employment first)
ชื่อสถำนประกอบกำร
ระยะงำน Date Employed
ตำแหน่ง
เงินเดือน
List of Employed
Position
Salary
จำก From
ถึง To

เหตุที่ออก
Reasons of
resignation

ลักษณะงำน
Job description

ลักษณะงำน
Employment History

ประวัติการทางาน

Job description

ลักษณะงำน
Job description

ลักษณะงำน
Job description

ลักษณะงำน
Job description

ลักษณะงำน
Job description
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Special Ability

พิมพ์ดีด

ควำมสำมำรถพิเศษ

หลักสูตร

สถำบัน

ระยะเวลำ

ปี

Course

Intuition

Period

Year

Training Course

การฝึกอบรม

3/3

ไม่ได้

ได้

ไทย ............ คำ/นำที

อังกฤษ............ คำ/นำที

Typing

:

No

Yes

Thai

English

คอมพิวเตอร์ :

ไม่ได้

ได้ ระบุ

Computer

No

Yes (Please Mention) ………………………………………………………………………………...……

ขับรถยนต์ :

ไม่ได้

ได้

ใบขับขี่เลขที่

Driving

No

Yes

Driving License No. ……….………………………………

Words/Minute

Words/Minute

ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องใช้สำนักงำน
Office Machine ……………………………………………………………………………………………………………..…

งำนอดิเรก :

ระบุ

Hobbies

Please Mention ……………………………………………………………………………………….............

กีฬำที่ชอบ :

ระบุ

Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………...............

ควำมรู้พิเศษ :

ระบุ

Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………………...

อื่นๆ

:

Others

ระบุ
Please Mention ……………………………………………………………………………………….............

บุคคลที่ไม่ใช่ญำติซึ่งทรำบประวัติของท่ำนและบริษัทฯ สำมำรถสอบถำมได้
Persons other than relatives can be contacted
ควำมสัมพันธ์
สถำนที่ทำงำน/ที่อยู่

ชื่อ-สกุล
Name

Relationship

Firm Address

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Position

Telephone

1.
2.
ในกำรปฏิบัติงำนเป็นกะหมุนเวียนกันไป :
Can you work shift by shift?

ไม่ขัดข้อง

ขัดข้อง

 Yes

 No

ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้ำที่ได้ตำมควำมเหมำะสม :
Can you rotate your work position?

ไม่ขัดข้อง
 Yes

บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่ำนรู้จักคุ้นเคยชื่อ :

ควำมสัมพันธ์

Relatives of friends working in this company

Relationship

ขัดข้อง
 No

ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้, ชื่อ-นำมสกุล :
Emergency Contact, Name-Surname

ที่อยู่/ที่ทำงำน :

โทรศัพท์ :

ควำมสัมพันธ์ :

Address/Workplace

Telephone

Relationship

ท่ำนพร้อมที่จะปฏิบัติงำนกับบริษัทฯได้ในวันที่ :
Date available to start work

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำเขียนข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกภำยหลังบริษัทตรวจสอบพบว่ำข้อควำมใดเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทบอกเลิกกำร
ว่ำจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
I certify that all statements given in this 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.

วันที่ ............../................./..................
Date

ลงชื่อผู้สมัครงำน..............................................................
Applicant’s Signature
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