ใบสมัครงาน
APPLICATION OF EMPLOYMENT
สังกัด................................................รหัสพนักงำน............................... วันทีเ่ ริ่มงำน.................................................................(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
วันที่ :
ตำแหน่งที่ตอ้ งกำร :
เงินเดือนที่ตอ้ งกำร :
Date
Position applied for
Expected starting salary
หลักฐำนประกอบกำรสมัครงำน : (สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)
รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด จำนวน 1 รูป
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำใบวุฒิรับรองกำรศึกษำ
สำเนำใบผ่ำนทหำร
สำเนำทะเบียนสมรส
สำเนำบัตรรับรองสิทธิ์
สำเนำใบอนุญำตขับขี่
สำเนำเอกสำรอืน่ ๆ................
ผลกำรทดสอบ Ms Excel ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
ใบสมัครเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรพิจำรณำ โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely

ประวัติส่วนตัว / Personal Background
ชือ่ - สกุล ภำษำไทย :
(Name in English) :
วัน เดือน ปี เกิด :
Date of Birth
อำยุ :
ส่วนสูง :
Age
Height
โทรศัพท์ทจี่ ะติดต่อได้ :
Telephone

ชือ่ เล่น :
เพศ :
Nickname
Sex
เชือ้ ชำติ :
Race
กรุฟ๊ เลือด : A (เอ)
Blood group
อีเมล์:
E-mail

สัญชำติ :
Nationality
นำ้ หนัก :
Weight
ทีบ่ ำ้ น
Home

ชำย
Male
ศำสนำ :
Religion
ตำหนิ :
Scar

หญิง
Female

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก :
Present Address
บัตรประชำชนเลขที่ :
I.D. Card No.
สถำนะควำมเป็ นอยู่ :
Living Status

ดืม่ สุรำ :
บ้ำนตัวเอง
Own home
ได้รับกำรยกเว้น
Exempted
โสด
Single
จดทะเบียนสมรส
Registered

สถำนะทำงทหำร :
Military Service
สถำนะครอบครัว
Marital Status
กรณีแต่งงำน
If Married

จำนวนบุตร :

สถำนะกำรเลี้ยงดู :

ไม่ดมื่

สูบบุหรี่ :

บ้ำนเช่ำ
Rent home
ศึกษำวิชำทหำร
Military Studied

อำศัยบิดำมำรดำ
Live with Parents
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
Discharged
แต่งงำน
หย่ำ
หม้ำย
Married
Divorced
Widowed
มีบตุ ร :
มี
ไม่จดทะเบียนสมรส
Non-Registered
Children
Yes

เลี้ยงด้วยตนเอง

ฝำกญำติเลี้ยง

ชือ่ คู่สมรส :

อำชีพ :

Spouse’s Name

Occupation

สถำนทีท่ ำงำน :
Firm Address
มีชีวิต

Number of Children pax

คน

ดืม่

สูบ

ไม่สบู

อำศัยอยูก่ บั ผูอ้ นื่
Live with other
อืน่ ๆ
Other
แยกกันอยู่
Separated
ไม่มี
No

ฝำกสถำนรับเลี้ยงเด็ก

Parenting Status

ชือ่ บิดำ :

อำยุ :

อำชีพ :

Name of Father

Age

Occupation

ชือ่ มำรดำ :

อำยุ :

อำชีพ :

Name of Father

Age

Occupation

รำยชื่อบคุ คลในครอบครัว (พี่นอ้ ง) ของท่ำน
อำชีพ
1.
อำชีพ
3.
ครอบครัวท่ำนมีพี่นอ้ งรวมทัง้ ตัวท่ำนจำนวน

Alive

มีชีวิต
Alive

อำชีพ
อำชีพ

2.
4.
คน

ถึงแก่กรรม
Passed away
ถึงแก่กรรม
Passed away

ท่ำนเป็ นคนที่

ประวัติการศึกษา / Educational Background
ระดับกำรศึกษำ
Education
ประถมศึกษำ
Primary
มัธยมศึกษำ
Secondary
อำชีวะศึกษำ
Vocational
อนุปริญญำ
Higher Vocational
ปริญญำตรี
Bachelor Degree
อื่น ๆ
Other

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ
Name of Institute

จังหวัด

ปีกำรศึกษำ

Province

จำก From

เกรดเฉลีย่
GPA

วิชำที่ศึกษำ/ว ุฒิที่ได้รบั

ถืง To

Course Taken / Completed

ภาษา / language
กำรพูด Speaking

ประเภทภำษำ

กำรอ่ำน

กำรเข้ำใจ Understanding

Reading

กำรเขียน

Writing

ดีมำก

ดี

พอใช้

ดีมำก

ดี

พอใช้

ดีมำก

ดี

พอใช้

ดีมำก

ดี

พอใช้

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

Type of Language

อังกฤษ

English

✔

✔

Employment History

ชื่อสถำนประกอบกำร / ที่อยู่
( List of Employed )

ควำมสำมำรถพิเศษ
Special ability
มีพำหนะเป็นของตนเอง

ใบอนุญำตขับขีร่ ถยนต์
ใบอนุญำตขับขีร่ ถจักยำนยนต์

ตำแหน่งงำน / หน้ำที่
Position

ระยะเวลำ Date Employed
จำก From ถืง To

คอมพิวเตอร์

●

Computer

●

Ms Word
Photoshop

●
●

รถจักรยำนยนต์

รถยนต์

มี
มี

Ms Excel
Illustrator

เงินเดื อน
Last Salary

สำเหต ุที่ลำออก
Remark

Ms PowerPoint
Autocad

อืน่ ๆ

ไม่มี
ไม่มี
Emergency contacted persons
บุคคลที่บริษทั ฯ สำมำรถติดต่อได้ กรณีฉกุ ฉิน

ชือ่ - สกุล
Name

ควำมสัมพันธ์

สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ ยู่

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Relationshoip

Firm Address

Position

Telephone

Persons other than relatives can be contacted
บุคคลที่ไม่ใช่ญำติซึ่งทรำบประวัติของท่ำนและบริษทั ฯ ที่สำมำรถสอบถำมได้
ชือ่ - สกุล
Name

ควำมสัมพันธ์

สถำนทีท่ ำงำน / ทีอ่ ยู่

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Relationshoip

Firm Address

Position

Telephone

ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้ำที่ได้ตำมควำมเหมำะสม

ไม่ขดั ข้อง

ขัดข้อง

Can you rotate your work position?

Yes

No

บุคคลในบริษทั ฯ ที่ท่ำนรูจ้ กั :

ควำมสัมพันธ์ :

Relatives or friends working in this Sangchai Group

ท่ำนพร้อมที่จะปฏิบัติงำนกับบริษทั ฯ ได้ในวันที่ :
Date available to start work

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมตอนหนึง่ ตอนใดไม่ตรงกับควำมเป็ นจริง
ข้ำพเจ้ำขอยอมรับว่ำกำรว่ำจ้ำงที่ตกลงนัน้ เป็ นอันโมฆะทันที
ลงชือ่ ผูส้ มัครงำน
Applicant’s Signature

สำหรับบริษทั ฯ

(FOR SANG CHAI GROUP USE ONLY)

ผูส้ มั ภำษณ์

วันที่สมั ภำษณ์

Interviewer

Date of Interview

วันที่เริ่มจ้ำงงำน

ตำแหน่งงำนที่บรรจุ

Date of Employment

Position for which considered

อัตรำเงินเดือน

บังคับบัญชำโดย

Salary

Report to

ลำยมือชือ่ ผูส้ มั ภำษณ์

ผูม้ อี ำนำจอนุมตั ิ

Interviewer Signature

Final Approval

วันที่ (Date)
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม

