สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (FOR COMPANY USE ONLY)
เลขที่ใบสมัคร : _____________________________
_____________________________
Personnel Area : __________________________
Appl. Group :
_________________________
Appl. Range :
_________________________

รูปถ่าย

ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM

ตำแหน่งที่สมัคร 1....................................................2……………………………………………………..……………เงินเดือนที่ต้องกำร...........................................………………………………………
Position Required
Salary Required
ลักษณะกำรปฏิบัติงำน (TYPE OF WORK)
กำรปฏิบัติงำนเป็นกะ (Shift Work)
กำรปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด (Are you able to work up-country?)

 ได้ (Yes)
 ประจำ (Permanent)
 ประจำ (Permanent)

 ไม่ได้ (No)
 ชั่วครำว (Temporary)
 ชั่วครำว (Temporary)

 ไม่ได้ (No)
 ไม่ได้ (No)

กำรปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ (Are you able to work abroad?)
ประวัติส่วนตัว (Personnel Details)
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว).....................................................................................นำมสกุล...............................................................................................................
Name (Mr./Mrs./Miss)
Surname
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................อำยุ ......................จังหวัดเกิด.............................................ประเทศเกิด................................................................
Date of Birth
Age
Province of Birth
Country of Birth
สัญชำติ.............................................................
สถำนภำพสมรส  โสด (Single)
 หย่ำ (Divorced)  หม้ำย (Widowed)
Nationality
Marital Status  แต่งงำน (Married) จำนวนบุตร................คน บุตรที่กำลังศึกษำ..................คน
ศำสนำ..............................................................
No. of Children
How many children are studying?
Religion
E-mail address…………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน (PRESENT ADDRESS)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (REGISTERED ADDRESS)
บ้ำนเลขที่..........................................ถนน/ซอย.................................................. บ้ำนเลขที่........................................ถนน/ซอย.................................................
Address
Street
Address
Street
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต................................................ ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต................................................
Sub-district
District
Sub-district
District
จังหวัด.............................................ประเทศ..................................................... จังหวัด..........................................ประเทศ......................................................
Province
Country
Province
Country
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์/มือถือ............................................ รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์/มือถือ..........................................
Postal Code
Telephone / Mobile no.
Postal Code
Telephone / Mobile no.
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน (EMERGENCY CONTACT)
ชื่อ...........................................................................นำมสกุล...........................................................................ควำมสัมพันธ์........................................................
Name
Surname
Relationship
บ้ำนเลขที่..........................ถนน/ซอย...............................................ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต.....................................................
Address
Street
Sub-district
District
จังหวัด...................................ประเทศ..............................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์/มือถือ................................................................
Province
Country
Postal Code
Telephone / Mobile no.
ประวัติกำรศึกษำ (EDUCATIONAL BACKGROUND)
ระดับกำรศึกษำ
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ำ-จบกำรศึกษำ
สถำบัน
ประเทศ
คุณวุฒิ
สำขำ
เกรด
Education Level
Date of Admission-Graduation
Institution
Country
Degree Awarded
Major
Grade
ประถม (Primary School)
มัธยม (Secondary School)
อำชีวศึกษำ (Vocational)
อนุปริญญำ (Diploma)
ปริญญำตรี (Bachelor)
ปริญญำโท (Master)
ปริญญำเอก (Doctoral)
อื่น ๆ (Other)

ประวัติกำรทำงำน (เรียงจำกปัจจุบันไปอดีต) EXPERIENCE : LIST YOUR FULL-TIME EMPLOYMENT EXPERIENCES WITH THE MOST RECENT FIRST
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ำ-ลำออก
บริษัท/องค์กร
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่งงำน
ลักษณะงำนที่ทำ
Date (from-to)
Name of Employer
Business Type
Position
Scope of Work

เงินเดือนเริ่มต้นในสถำนที่ทำงำนแห่งสุดท้ำย........................................เงินเดือนสุดท้ำย........................................รำยได้อื่น ๆ ............................................................
Starting Basic Salary at the Recent Company
Ending Basic Salary
Other Benefit
ประวัติกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ฝึกงำน TRAINING COURSES ACTIVITY
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม-จบ
หลักสูตร/วิชำ
สถำบัน/วิชำ
ระยะเวลำ
Date (from-to)
Course
Institution/Company
Period

ควำมสำมำรถพิเศษ (SPECIAL ABILITIES)
TOEIC Score …………………………..Reading ................. Listening ………………………… Test Date …………………………………………………
Professional Certificate / License ( CPA, CFA, CIA, Cisco Certificate, etc.)
1……………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………….
ภำษำต่ำงประเทศ (โปรดระบุระดับควำมสำมำรถในกำรใช้งำน)
Language (Specify : usage ability)
ดีมำก (Excellent)
ปำนกลำง (Fair)
ไม่ดี (Poor)
9
8
7
6
5
4
3
2
ภำษำอังกฤษ (English)
พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
ภำษำอื่น ๆ (Other)………………..….……

พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
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คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรมสำเร็จรูป, ภำษำ, ระบบ และระดับควำมสำมำรถในกำรใช้งำน
Computer Programs (Specify : Program and usage ability)
1…………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………….






4…………………………………………………………………………………………………………….
พิมพ์ดีด (TYPING)
ควำมสำมำรถในกำรขับรถ (Ability to Drive)
ไทย (Thai)……………………..…..…คำ/นำที WPM

มีใบขับขี่ (Own Driving Licence)

อังกฤษ (English)……………………คำ/นำที WPM

มีพำหนะเป็นของตัวเอง (Owner of Vehicle)

 รถยนต์ (Car)
 รถยนต์ (Car)
 รถยนต์ (Car)

 รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)
 รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)
 รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle)

ทรำบข่ำวกำรสมัครงำนจำก Where did you hear of our vacancy? (specify : name)

 หนังสือพิมพ์ชื่อ (Newspaper)……………………….…………………………….………
 ตลำดนัดแรงงำนที่ (Job Fair)……………………………………………..……..………
 อื่น ๆ ระบุ (Others)…………………………………………………………………………….

 สถำบันกำรศึกษำชื่อ (Educational Institution)…………………………………………………………
 พนักงำนบริษัทชื่อ (Personal Recommendation)…………………………………………………...

ประวัติส่วนตัว (เพิ่มเติม)(Additional Personal details)
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน..............................................................
ID card no.
หมดอำยุ......................................................................................
Expiry Date
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภำษี............................................................
Tax ID.
เลขที่บัตรประกันสังคม...................................................................
Social Security No.
เลขที่หนังสือเดินทำง......................................................................
Passport No.
สถำนภำพทำงกำรทหำร
Military Status
 เกณฑ์แล้ว
 ยังไม่เกณฑ์
Completed Military Service
Never Completed Military Service
 ได้รับกำรยกเว้นเพรำะ...................................................................
If exempted, stated why.

จำนวนพี่น้อง(รวมผู้สมัคร) .......................................................................... คน
Number of Siblings (Including yourself)
ผู้สมัครเป็นคนที่ ....................................
You are Number
จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษำ .............................................................................. คน
How many siblings are studying?
จำนวนผู้ที่อยู่ในอุปกำระ................................................................................. คน
Number of Dependents

บุคคลในครอบครัว (FAMILY MEMBER)
คู่สมรส
Spouse
ชื่อ...................................................
Name
วันเดือนปีเกิด....................................
Date of Birth

แต่งงำนเมื่อ...................................
When did you marry?
นำมสกุลเดิม..................................
Maiden Name
สัญชำติ .......................................
Nationality

อำชีพ ........................................สถำนที่ทำงำน ................................................
Occupation
Workplace
ที่อยู่ ............................................................. โทรศัพท์ ..................................
Address
Telephone

บิดำ
Father
ชื่อ ..................................................... นำมสกุล .....................................
Name
Surname
วันเดือนปีเกิด.................................... สัญชำติ .......................................
Date of Birth
Nationality

มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
Alive
Pass away
อำชีพ ....................... สถำนที่ทำงำน ...................................................................
Occupation
Workplace
ที่อยู่ ..............................................................โทรศัพท์......................................
Address
Telephone

มำรดำ
Mother
ชื่อ ..................................................... นำมสกุล .....................................
Name
Surname
วันเดือนปีเกิด.................................... สัญชำติ .......................................
Date of Birth
Nationality

มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
Alive
Pass away
อำชีพ ....................... สถำนที่ทำงำน ...................................................................
Occupation
Workplace
ที่อยู่ ..............................................................โทรศัพท์......................................
Address
Telephone

บุคคลทีไ่ ม่ใช่ญำติและเพื่อน ซึ่งทรำบประวัติ ควำมประพฤติของข้ำพเจ้ำและสำมำรถให้กำรรับรองกับบริษัทได้
References : Please give the name of 2 prominent persons other than you relatives.
1.ชื่อ – นำมสกุล .................................................................. เกี่ยวข้องเป็น ..........................................อำชีพ.............................................................................
Name- Surname
Relationship
Occupation
ที่อยู/่ สถำนที่ติดต่อ............................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
Address
Telephone
2. ชื่อ – นำมสกุล .................................................................. เกี่ยวข้องเป็น ..........................................อำชีพ............................................................................
Name- Surname
Relationship
Occupation
ที่อยู/่ สถำนที่ติดต่อ............................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
Address
Telephone

บุคคลในกลุ่มบริษัทฯ ที่ท่ำนรู้จักและคุน้ เคย(ถ้ำมี)
Please give the names of persons that you know and they are working with us.
1.ชื่อ – นำมสกุล .................................................................. ตำแหน่ง .........................................................................ฝ่ำย....................................................
Name- Surname
Position
Department
บริษัท...............................................................................โทรศัพท์....................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................
Company
Telephone
Relationship
2. ชื่อ – นำมสกุล .................................................................. ตำแหน่ง ........................................................................ฝ่ำย.....................................................
Name- Surname
Position
Department
บริษัท...............................................................................โทรศัพท์..............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................
Company
Telephone
Relationship
ท่ำนเคยถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือเคยทำผิดทำงอำญำเว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษ/ประมำทหรือไม่
เคย
Have you ever been judged bankrupt and/or a crime?
Yes
ท่ำนมีคดีถูกฟ้องร้องต่อศำล และ/หรืออยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีหรือไม่
เคย
Are you involved in any case pending in a court of law?
Yes
ท่ำนเคยถูกไล่ออกจำกที่ทำงำนใดๆ หรือถูกเลิกจ้ำงโดยมีควำมผิดมำก่อนหรือไม่
เคย
Have you ever been dismissed or discharged from employment?
Yes
ท่ำนยินยอมหรือไม่หำกกลุ่มบริษัทฯเห็นสมควรโอนย้ำยท่ำนไปทำงำนยังบริษัทในเครือ
ยินยอม
Would you be willing to accept a transfer to a different company branch?
Yes
ท่ำนเคยสมัครงำนหรือเคยทำงำนกับกลุม่ บริษัทฯหรือไม่
เคย
Have you ever applied to or work in our company before?
Yes

ไม่เคย
No
ไม่เคย
No
ไม่เคย
No
ไม่ยินยอม
No
ไม่เคย
No

ในกรณีช่องว่ำงในข้อใดไม่พอกรอกข้อควำม ให้กรอกข้อควำมในส่วนนี้ได้ เช่น ลักษณะงำนหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(ADDITIONAL DETAILS ABOUT CURRENT JOB, IF ANY)

…………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำเขียนข้ำงต้นนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกภำยหลังบริษัทตรวจสอบพบว่ำ ข้อควำมใดเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท
บอกเลิกกำรว่ำจ้ำงได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยและค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำใดๆ 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 or severance.

ลงชื่อผู้สมัคร
Applicant’s Signature

FM-HR-HR-02.1

วันที่สมัคร
Date

เริ่มปฎิบัติวันที่ 2 มีนาคม 2555
แก้ไขครั้งที่ 01/2555

