
วนัท่ี : ต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร : เงินเดือนท่ีตอ้งกำร :

Date Position applied for Expected starting salary

หลกัฐำนประกอบกำรสมคัรงำน  : (ส ำหรับเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นผูก้รอก)

รปูถ่ำยหนำ้ตรงขนำด  จ ำนวน 1 รปู ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำบัตรประชำชน

ส ำเนำใบวฒิุรับรองกำรศึกษำ ส ำเนำใบผ่ำนทหำร ส ำเนำทะเบียนสมรส

ส ำเนำบัตรรับรองสิทธ์ิ ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ ส ำเนำเอกสำรอืน่ๆ................

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

ชือ่ - สกลุ ภำษำไทย  : ชือ่เล่น : เพศ : ชำย หญิง

(Name in English)  : Nickname Sex Male Female

วัน เดือน ปี  เกิด  : สัญชำติ : เชือ้ชำติ  : ศำสนำ  :

Date of Birth Nationality Race Religion

อำย ุ: ส่วนสงู : น ำ้หนกั : กร ุฟ๊เลือด : ต ำหนิ :

Age Height Weight Blood group Scar

โทรศัพทท์ีจ่ะติดต่อได ้: ทีบ่ำ้น อีเมล:์

Telephone Home E-mail

ที่อยู่ปัจจบุันที่ติดต่อไดส้ะดวก  :

Present Address

บัตรประชำชนเลขที ่: ดืม่สรุำ : ดืม่ ไม่ดืม่ สบูบหุร่ี : สบู ไม่สบู

I.D. Card No.

สถำนะควำมเป็นอยู ่: บำ้นตวัเอง บำ้นเช่ำ อำศัยบิดำมำรดำ อำศัยอยูก่บัผูอ้ืน่

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

สถำนะทำงทหำร : ไดร้ับกำรยกเวน้ ศึกษำวิชำทหำร ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร อืน่ ๆ

Military Service Exempted Military Studied Discharged Other

สถำนะครอบครัว โสด แต่งงำน หย่ำ หมำ้ย แยกกนัอยู่

Marital Status Single  Married Divorced Widowed Separated

กรณีแต่งงำน จดทะเบียนสมรส ไม่จดทะเบียนสมรส มีบตุร : มี ไม่มี

If Married Registered Non-Registered Children Yes No

จ ำนวนบตุร : คน สถำนะกำรเลี้ยงด ู: เลี้ยงดว้ยตนเอง ฝำกญำติเลี้ยง ฝำกสถำนรบัเลี้ยงเด็ก

Number of Children pax Parenting Status

ชือ่คู่สมรส  : อำชพี  : สถำนทีท่ ำงำน  :

Spouse’s Name Occupation Firm Address

ชือ่บิดำ : อำย ุ: อำชพี : มีชีวิต ถึงแก่กรรม

Name of Father Age  Occupation Alive Passed away

ชือ่มำรดำ : อำย ุ: อำชพี : มีชีวิต ถึงแก่กรรม

Name of Father Age  Occupation Alive Passed away

รำยช่ือบคุคลในครอบครวั (พ่ีนอ้ง) ของท่ำน

1. อำชีพ 2. อำชีพ

3. อำชีพ 4. อำชีพ

ครอบครวัท่ำนมพีี่นอ้งรวมทัง้ตวัท่ำนจ ำนวน คน ท่ำนเป็นคนที่

สังกดั................................................รหัสพนกังำน............................... วันทีเ่ร่ิมงำน...................................................(ส ำหรับเจำ้หนำ้ที)่

ใบสมคัรงาน

APPLICATION  OF EMPLOYMENT

ใบสมคัรเป็นส่วนหนึง่ในกำรพิจำรณำ  โปรดกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น

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

มีพำหนะเป็นของตนเอง รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ อืน่ๆ

ใบอนญุำตขบัขีร่ถยนต์ มี ไมม่ี

ใบอนญุำตขบัขีร่ถจกัยำนยนต์ มี ไมม่ี

ระดบักำรศึกษำ

มธัยมศึกษำ

Secondary

อำชวีะศึกษำ

Education

ช่ือสถำบนักำรศึกษำ

Name of Institute

ดี พอใช้ ดีมำก ดี พอใช้

กำรพดู Speaking กำรเขำ้ใจ Understanding กำรอ่ำน  Reading กำรเขยีน Writing

ดีมำก ดี พอใช้ ดีมำก ดี พอใช้

อื่น ๆ

Other

Vocational

อนปุริญญำ

Higher  Vocational

ปริญญำตรี

ประถมศึกษำ

Primary

Bachelor Degree

ปีกำรศึกษำ

Good Fair Exc. Good FairExc. Good Fair

วิชำท่ีศึกษำ/วฒิุท่ีไดร้บั

Course Taken / Completed

เกรดเฉลีย่

GPA

จงัหวดั

Province

Exc. Good Fair Exc.

ดีมำก

สำเหตท่ีุลำออก

Remark

เงินเดือน

Last Salary

ช่ือสถำนประกอบกำร / ท่ีอย ู่

ประเภทภำษำ

Type of Language

องักฤษ    English

ภาษา  /  language

จำก From ถืง  To

ชือ่ - สกลุ

Name

( List of Employed ) จำก From ถืง  To

ระยะเวลำ   Date  Employed ต ำแหน่งงำน / หนำ้ท่ี

Position

ประวัติการศึกษา  / Educational Background

Employment History

ควำมสัมพนัธ์

Relationshoip

สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ย ู่

Firm  Address Telephone

โทรศพัท์

Position

ต ำแหน่ง

Emergency contacted persons

บคุคลที่บริษทัฯ สำมำรถติดต่อได ้กรณีฉกุฉิน

    

   

   

 

 

 

 



ในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถเปลี่ยนแปลงต ำแหนง่หนำ้ที่ไดต้ำมควำมเหมำะสม ไมข่ดัขอ้ง ขดัขอ้ง

Can you rotate your work position? Yes No

บคุคลในบริษทัฯ ที่ท่ำนร ูจ้กัคุน้เคยชือ่  : ควำมสมัพนัธ ์:

Relatives or friends working in this Sangchai Group

ท่ำนพรอ้มที่จะปฏิบัติงำนกบับริษทั ฯ ไดใ้นวนัที ่  :

Date available to start work

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้นีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร  หำกขอ้ควำมตอนหนึง่ตอนใดไมต่รงกบัควำมเป็นจริง

ขำ้พเจำ้ขอยอมรบัว่ำกำรว่ำจำ้งที่ตกลงนัน้ เป็นอนัโมฆะทนัที

ลงชือ่ผูส้มคัรงำน

Applicant’s Signature

ผูส้มัภำษณ์ วนัที่สมัภำษณ์

Interviewer Date of Interview

วนัที่เร่ิมจำ้งงำน ต ำแหนง่งำนที่บรรจ ุ

Date of Employment Position for which considered

อตัรำเงนิเดือน บังคบับัญชำโดย

Salary Report to

ลำยมอืชือ่ผูส้มัภำษณ์ ผูม้อี ำนำจอนมุตัิ

Interviewer  Signature Final   Approval

วนัที ่(Date)

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม

ชือ่ - สกลุ ควำมสัมพนัธ์ สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ย ู่ ต ำแหน่ง โทรศพัท์

Name Relationshoip Firm  Address Position Telephone

Persons other than relatives can be contacted

บคุคลที่ไมใ่ชญ่ำติซ่ึงทรำบประวตัิของท่ำนและบริษทัฯ ที่สำมำรถสอบถำมได้

ส ำหรบับริษทั ฯ  (FOR SANG CHAI GROUP USE ONLY)

  


