
วันที ่: ต ำแหนง่ทีต่อ้งกำร : เงินเดือนทีต่อ้งกำร :

Date Position applied for Expected starting salary

หลกัฐำนประกอบกำรสมคัรงำน  : (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก)

รปูถำ่ยหน้ำตรงขนำด  จ ำนวน 1 รปู ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชน

ส ำเนำใบวฒิุรบัรองกำรศึกษำ ส ำเนำใบผำ่นทหำร ส ำเนำทะเบียนสมรส

ส ำเนำบัตรรบัรองสทิธ์ิ ส ำเนำใบอนุญำตขับข่ี ส ำเนำเอกสำรอืน่ๆ................

ผลกำรทดสอบ Ms Excel  ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

ช่ือ - สกุล ภำษำไทย  : ช่ือเลน่ : เพศ : ชำย หญิง

(Name in English)  : Nickname Sex Male Female

วนั เดอืน ปี  เกิด  : สญัชำติ : เช้ือชำติ  : ศำสนำ  :

Date of Birth Nationality Race Religion

อำย ุ: สว่นสงู : น้ ำหนัก : กรุฟ๊เลอืด : ต ำหนิ :

Age Height Weight Blood group Scar

โทรศัพทท์ีจ่ะติดต่อได ้: ทีบ้่ำน อเีมล์:

Telephone Home E-mail

ทีอ่ยูปั่จจุบันทีติ่ดต่อได้สะดวก  :
Present Address

บัตรประชำชนเลขที ่: ดืม่สรุำ : ดืม่ ไมด่ืม่ สบูบุหรี ่: สบู ไมส่บู

I.D. Card No.

สถำนะควำมเป็นอยู ่: บ้ำนตัวเอง บ้ำนเช่ำ อำศัยบิดำมำรดำ อำศัยอยูกั่บผูอ้ืน่

Living  Status Own home Rent home Live with Parents Live with other

สถำนะทำงทหำร : ไดร้บักำรยกเวน้ ศึกษำวชิำทหำร ผำ่นกำรเกณฑท์หำร อืน่ ๆ

Military Service Exempted Military Studied Discharged Other

สถำนะครอบครวั โสด แต่งงำน หยำ่ หมำ้ย แยกกันอยู่

Marital Status Single  Married Divorced Widowed Separated

กรณีแต่งงำน จดทะเบียนสมรส ไมจ่ดทะเบียนสมรส มบุีตร : มี ไมม่ี

If Married Registered Non-Registered Children Yes No

จ ำนวนบุตร : คน สถำนะกำรเลีย้งดู : เลีย้งด้วยตนเอง ฝำกญำติเลีย้ง ฝำกสถำนรับเลีย้งเด็ก

Number of Children pax Parenting Status

ช่ือคูส่มรส  : อำชีพ  : สถำนทีท่ ำงำน  :
Spouse’s Name Occupation Firm Address

ช่ือบิดำ : อำยุ : อำชีพ : มชีีวติ ถงึแก่กรรม

Name of Father Age  Occupation Alive Passed away

ช่ือมำรดำ : อำยุ : อำชีพ : มชีีวติ ถงึแก่กรรม

Name of Father Age  Occupation Alive Passed away

รำยช่ือบุคคลในครอบครัว (พี่น้อง) ของท่ำน

1. อำชีพ 2. อำชีพ

3. อำชีพ 4. อำชีพ

ครอบครัวท่ำนมีพี่น้องรวมทัง้ตัวท่ำนจ ำนวน คน ท่ำนเป็นคนที่

ใบสมัครงาน

APPLICATION  OF EMPLOYMENT

ใบสมคัรเป็นสว่นหน่ึงในกำรพิจำรณำ  โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถว้น

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

ประวัติส่วนตัว /   Personal Background

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

    

    

     

    

   

 

 

 

 



ควำมสำมำรถพิเศษ คอมพิวเตอร์ Ms Word Ms Excel Ms PowerPoint

Special ability Computer Photoshop Illustrator Autocad

มพีำหนะเป็นของตนเอง รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ อืน่ๆ

ใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ มี ไม่มี

ใบอนุญำตขับข่ีรถจักยำนยนต์ มี ไม่มี

ดี พอใช้ ดมีำก ดี พอใช้

กำรพูด Speaking กำรเข้ำใจ Understanding กำรอำ่น  Reading กำรเขียน Writing

ดมีำก ดี พอใช้ ดมีำก ดี พอใช้

ระดับกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ

Primary

มัธยมศึกษำ

Secondary

อำชีวะศึกษำ

Education

ช่ือสถำบนักำรศึกษำ

Name of Institute

อืน่ ๆ

Other

Vocational

อนุปริญญำ

Higher  Vocational

ปริญญำตรี

Bachelor Degree

ปีกำรศึกษำ

Good Fair Exc. Good FairExc. Good Fair

วิชำที่ศึกษำ/วุฒิที่ได้รับ

Course Taken / Completed

เกรดเฉลีย่

GPA

จงัหวัด

Province

Exc. Good Fair Exc.

ดมีำก

สำเหตทุีล่ำออก

Remark

เงินเดือน

Last Salary

ช่ือสถำนประกอบกำร / ที่อยู่

ประเภทภำษำ

Type of Language

อังกฤษ    English

ภาษา  /  language

จำก From ถงื  To

ช่ือ - สกุล

Name

( List of Employed ) จำก From ถงื  To

ระยะเวลำ   Date  Employed ต ำแหนง่งำน / หนำ้ที่
Position

ประวัติการศึกษา  / Educational Background

Employment History

ควำมสมัพันธ์

Relationshoip

สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ยู่

Firm  Address Telephone

โทรศัพท์

Position

ต ำแหน่ง

Emergency contacted persons

บุคคลทีบ่ริษัทฯ สำมำรถติดต่อได้ กรณฉุีกฉิน

    
   

   
 
 

 
 



ในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถเปลีย่นแปลงต ำแหน่งหน้ำทีไ่ด้ตำมควำมเหมำะสม ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง

Can you rotate your work position? Yes No

บุคคลในบริษัทฯ ทีท่่ำนรูจั้กคุน้เคยช่ือ  : ควำมสัมพันธ์ :

Relatives or friends working in this Sangchai Group

ท่ำนพร้อมทีจ่ะปฏิบัติงำนกับบริษัท ฯ ได้ในวันที ่  :

Date available to start work

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกข้อควำมตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกับควำมเป็นจริง

ข้ำพเจ้ำขอยอมรับว่ำกำรว่ำจ้ำงทีต่กลงน้ัน เป็นอันโมฆะทันที

ลงช่ือผูส้มัครงำน

Applicant’s Signature

ผูส้ัมภำษณ์ วันทีส่ัมภำษณ์

Interviewer Date of Interview

วันทีเ่ริม่จ้ำงงำน ต ำแหน่งงำนทีบ่รรจุ

Date of Employment Position for which considered

อัตรำเงนิเดือน บังคับบัญชำโดย

Salary Report to

ลำยมือช่ือผูส้ัมภำษณ์ ผูม้ีอ ำนำจอนุมัติ

Interviewer  Signature Final   Approval

วันที ่(Date)

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม

ช่ือ - สกุล ควำมสมัพันธ์ สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ยู่ ต ำแหน่ง โทรศัพท์

Name Relationshoip Firm  Address Position Telephone

Persons other than relatives can be contacted

บุคคลทีไ่ม่ใช่ญำติซึง่ทรำบประวัติของท่ำนและบริษัทฯ ทีส่ำมำรถสอบถำมได้

ส ำหรับบริษัท ฯ  (FOR SANG CHAI GROUP USE ONLY)
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