
อายุ
Age

น ้าหนกั
Weight

ส่วนสูง
Height

สญัชาติ (Nationality) ...................    เช้ือชาติ (Race) ..........................

อ่ืน ๆ (Others)

ปวส. (Higher Vocational)

มหาวิทยาลยั (University)

มธัยมศึกษา (Secondary)

ปวช. (Vocational)

ประวตัิการศึกษา (Education Background)

ระดบั (Level) ช่ือสถานศึกษา (Institution) สาขาท่ีส าเร็จ (Major)
ปีท่ีจบการศึกษา 
(Year Graduated)

เกรดเฉล่ีย (GPA)

คู่สมรส (Spouse)

ท่านมีพ่ีนอ้ง (No. of sister/brother) ......... คน   ชาย (Male) ......... คน   หญิง (Female) .......... คน  ท่านเป็นสมาชิกล าดบัท่ี........ของจ านวนพ่ีนอ้ง

บุตร (Child)      □ มี (Yes)          □ ไม่มี (No)      จ านวน ...............  คน        เพศ  □ หญิง (Female) ............... คน         □ ชาย (Male) ............... คน

มารดา (Mother)

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (Permanent Address) ................................................................................................................... โทร/Tel ...............................

กรณีเร่งด่วนติดต่อ (Contact name) ........................................................................โทร/Tel ............................................ เก่ียวขอ้งเป็น.....................

สถานภาพสมรส (Marital Status)   □ โสด (Single)   □ สมรส (Married)   □ หยา่ (Divorced)   □ หมา้ย (Widowed)   □  อ่ืน ๆ (Others) ................

การรับราชการทหาร (Military Service)   □ เกณฑแ์ลว้ (Completed)  □  ยงัไม่เกณฑ ์(Not yet completed)   □  ยกเวน้เพราะ (Exempted : Reason) .....................

ช่ือ-สกุล (Name-Surname) อาชีพ (Occupation) ท่ีอยู ่(Address) โทรศพัท ์(Tel.)

โทร/Tel ................................................. โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) ...................................................    E-mail ................................................

วนัท่ีสามารถเร่ิมงานได ้When can you start working with us. If employed ? ...........................................................................

ประวตัิส่วนตัว (Personal Data)

 ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน (Identification No.)

 NAME - SURNAME (MR./MRS./MISS) .................................................................................................................................................................

บิดา (Father)

ใบสมคัรงาน

 APPLICATION FOR EMPLOYMENT

บริษทั ไวท้เ์ครน (วี.88) อะควาเท็ค จ  ากดั

WHITE CRANE (V.88) AQUA-TECH CO.,LTD.

วนั/เดือน/ปีท่ีสมคัร (Date of application) .......................................................................................................

ต าแหน่งงานท่ีสมคัร (Position desired)  1. ............................................... 2. .................................................

วนั/เดือน/ปีเกิด (Date of birth) …....../…..…../……… ศาสนา (Religion) .................

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Address) ................................................................................................................................................................................................
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เร่ิม (From) ถึง (To)

ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor

พิมพดี์ด (Typing) □ ไม่ได ้(NO) □ ได ้(Yes) ภาษาไทย (Thai) ........................ ค า/นาที (W.P.M)

ภาษาองักฤษ(English)................. ค า/นาที (W.P.M)

คอมพิวเตอร์ (Computer) □ ไม่ได ้(NO) □ ได ้(Yes)  ระบุ (Please Mention) ………………………………………

ความสามารถในการขบัข่ี รถยนต ์(Auto-Vehicle) □ ไม่ได ้(NO) □ ได ้(Yes)  ใบขบัข่ีเลขท่ี (License No.) ……………………

จกัรยานยนต ์(Motorcycle)□ ไม่ได ้(NO) □ ได ้(Yes)  ใบขบัข่ีเลขท่ี (License No.) ……………………

ทราบข่าวการรับสมคัรจาก (Sources of job information)  ...............................................................................................................

□ เคย (Yes)        □ ไม่เคย (No)
ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทัฯ น้ีมาก่อนหรือไม่                    
Have you ever applied for employment with us before?

ถา้เคย เม่ือไร ?                                   
If yes, When?...................................

(Name of Company) (Position / Duties) (Reasons of resignation)
ระยะเวลา  (Time)

Special Ability (ความสามารถพิเศษ)

ภาษา

Language

อ่ืนๆ (Other)

เขียน (Writing) อ่าน (Reading)

ประวตัิการฝึกอบรม (Training)

ช่ือสถาบนั หลกัสูตร ปี พ.ศ. ระยะเวลา

ประวตัิการท างาน / ฝึกงาน (Employment / Intership)  เรียงล าดับจากปัจจุบัน

สาเหตุท่ีลาออก

ภาษาองักฤษ  (English)

ภาษาญ่ีปุ่ น  (Japan)

พดู (Speaking)

ภาษาไทย  (Thai)

สามารถท างานล่วงเวลา                □ ได ้                    □ ไม่ได ้              เพราะ........................................................................................................

สามารถเดินทางไปต่างจงัหวดั     □ ได ้                    □ ไม่ได ้              เพราะ.........................................................................................................

โรคประจ าตวั                                □ มี                       □ ไม่มี                 ระบุโรค .....................................................................................................

ขณะน้ีท่านตั้งครรภอ์ยูห่รือไม่     □ ใช่                     □ ไม่ใช่               อายคุรรภ ์......................................................................... เดือน

บุคคลค ้าประกนั                            □ มี                       □ ไม่มี                วงเงินค ้าประกนั .............................................................. บาท

Language Ability (ภาษา)

สถานท่ีท างาน / ฝึกงาน ต าแหน่ง / หนา้ท่ี
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โปรดระบุเงินเดือนท่ีเคยไดรั้บ ตามประวติัการท างาน (ในหนา้ 2) 

Please specify the salary you received. According to work history (on page 2)

เขียนช่ือญาติ / เพ่ือน ท่ีท  างานอยูใ่นบริษทัฯ น้ีซ่ึงท่านรู้จกัดี .................................................................................................................................

Give the name of relatives / friends , working with us known to you

ลงช่ือผูส้มคัร (Applicant 's signature) ...........................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

สถานท่ีท างานล าดบัท่ี 3     
Workplace # 3

........................บาท(Baht) / เดือน(Month)

                   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หลงัจากบริษทัจา้งเขา้มาท างานแลว้
ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไวไ้ม่เป็นความจริง บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน

                     I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has 
right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever. 

ส าหรับฝ่ายบุคคล (For Human Resources Department)

บนัทึก : ...................................................................................................................................................................................................................................

เขียนช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์และอาชีพของผูท่ี้อา้งถึง 2 คน (ซ่ึงไม่ใช่ญาติ หรือนางจา้งเดิม) ท่ีรู้จกัคุน้เคยตวัท่านดี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you
……………………………………………….........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........

สถานท่ีท างานล าดบัท่ี 1     
Workplace # 1

........................บาท(Baht) / เดือน(Month)

สถานท่ีท างานล าดบัท่ี 2     
Workplace # 2

........................บาท(Baht) / เดือน(Month)

โปรดระบุเงินเดือนท่ีตอ้งการ (Start Salary desired) .............................บาท(Baht) / เดือน(Month)
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