ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
บริ ษทั ไว้ทเ์ ครน (วี.88) อะควาเท็ค จากัด
WHITE CRANE (V.88) AQUA-TECH CO.,LTD.
วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร (Date of application) .......................................................................................................

อายุ
Age

น้ าหนัก
Weight

ส่ วนสู ง
Height

ตาแหน่งงานที่สมัคร (Position desired) 1. ............................................... 2. .................................................
วันที่สามารถเริ่ มงานได้ When can you start working with us. If employed ? ...........................................................................

ประวัติส่วนตัว (Personal Data)
ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน (Identification No.)
NAME - SURNAME (MR./MRS./MISS) ...........................................................................
......................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth) …....../…..…../………

ศาสนา (Religion) ................. สัญชาติ (Nationality) ................... เชื้อชาติ (Race) ..........................

ที่อยูป่ ัจจุบนั (Address) ................................................................................................................................................................................................
โทร/Tel ................................................. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ................................................... E-mail ................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (Permanent Address) ................................................................................................................... โทร/Tel ...............................
กรณีเร่ งด่วนติดต่อ (Contact name) ........................................................................โทร/Tel ............................................ เกี่ยวข้องเป็ น.....................
สถานภาพสมรส (Marital Status) □ โสด (Single) □ สมรส (Married) □ หย่า (Divorced) □ หม้าย (Widowed) □ อื่น ๆ (Others) ................
การรับราชการทหาร (Military Service) □ เกณฑ์แล้ว (Completed) □ ยังไม่เกณฑ์ (Not yet completed) □ ยกเว้นเพราะ (Exempted : Reason) .....................

ชื่ อ-สกุล (Name-Surname)

ที่อยู่ (Address)

อาชีพ (Occupation)

โทรศัพท์ (Tel.)

บิดา (Father)
มารดา (Mother)
คู่สมรส (Spouse)

ท่านมีพี่นอ้ ง (No. of sister/brother) ......... คน ชาย (Male) ......... คน หญิง (Female) .......... คน ท่านเป็ นสมาชิกลาดับที่ ........ของจานวนพี่นอ้ ง

บุตร (Child)

□ มี (Yes)

□ ไม่มี (No) จานวน ............... คน

เพศ □ หญิง (Female) ............... คน

□ ชาย (Male) ............... คน

ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับ (Level)

ชื่ อสถานศึกษา (Institution) สาขาที่สาเร็ จ (Major)

มัธยมศึกษา (Secondary)
ปวช. (Vocational)
ปวส. (Higher Vocational)
มหาวิทยาลัย (University)
อื่น ๆ (Others)
หน ้าที่ 1

ปี ที่จบการศึกษา
(Year Graduated)

เกรดเฉลี่ย (GPA)

ประวัติการทางาน / ฝึ กงาน (Employment / Intership) เรียงลาดับจากปัจจุบัน
สถานที่ทางาน / ฝึ กงาน
(Name of Company)

ตาแหน่ง / หน้าที่
(Position / Duties)

ระยะเวลา (Time)
เริ่ ม (From) ถึง (To)

สาเหตุที่ลาออก
(Reasons of resignation)

ประวัติการฝึ กอบรม (Training)
ชื่อสถาบัน

หลักสูตร

ปี พ.ศ.

ระยะเวลา

□ ได้

□ ไม่ได้

เพราะ........................................................................................................

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด □ ได้

□ ไม่ได้

เพราะ.........................................................................................................

□ มี

□ ไม่มี

ระบุโรค .....................................................................................................

ขณะนี้ท่านตั้งครรภ์อยูห่ รื อไม่ □ ใช่

□ ไม่ใช่

อายุครรภ์ ......................................................................... เดือน

□ มี

□ ไม่มี

วงเงินค้าประกัน .............................................................. บาท

สามารถทางานล่วงเวลา
โรคประจาตัว
บุคคลค้าประกัน

Language Ability (ภาษา)
พูด (Speaking)

ภาษา
Language
ภาษาไทย (Thai)

เขียน (Writing)

อ่าน (Reading)

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ดี

ปานกลาง

พอใช้

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาญี่ปุ่น (Japan)
อื่นๆ (Other)
Special Ability (ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด (Typing)

□ ไม่ได้ (NO)

□ ได้ (Yes)

ภาษาไทย (Thai) ........................ คา/นาที (W.P.M)
ภาษาอังกฤษ(English)................. คา/นาที (W.P.M)

คอมพิวเตอร์ (Computer)

□ ไม่ได้ (NO)

□ ได้ (Yes) ระบุ (Please Mention) ………………………………………

ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ (Auto-Vehicle) □ ไม่ได้ (NO)

□ ได้ (Yes) ใบขับขี่เลขที่ (License No.) ……………………

จักรยานยนต์ (Motorcycle)□ ไม่ได้ (NO)

□ ได้ (Yes) ใบขับขี่เลขที่ (License No.) ……………………

ทราบข่าวการรับสมัครจาก (Sources of job information) ...............................................................................................................
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั ฯ นี้มาก่อนหรื อไม่
Have you ever applied for employment with us before?

□ เคย (Yes)
หน ้าที่ 2

□ ไม่เคย (No)

ถ้าเคย เมื่อไร ?
If yes, When?...................................

โปรดระบุเงินเดือนที่ตอ้ งการ (Start Salary desired) .............................บาท(Baht) / เดือน(Month)
โปรดระบุเงินเดือนที่เคยได้รับ ตามประวัติการทางาน (ในหน้า 2)
Please specify the salary you received. According to work history (on page 2)
สถานที่ทางานลาดับที่ 1
Workplace # 1

สถานที่ทางานลาดับที่ 2
Workplace # 2

สถานที่ทางานลาดับที่ 3
Workplace # 3

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

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

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

เขียนชื่อญาติ / เพือ่ น ที่ทางานอยูใ่ นบริ ษทั ฯ นี้ซ่ ึ งท่านรู้จกั ดี .................................................................................................................................
Give the name of relatives / friends , working with us known to you
เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผูท้ ี่อา้ งถึง 2 คน (ซึ่ งไม่ใช่ญาติ หรื อนางจ้างเดิม) ที่รู้จกั คุน้ เคยตัวท่านดี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you
……………………………………………….........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากบริ ษทั จ้างเข้ามาทางานแล้ว
ปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นามาแสดง หรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดย
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น
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.

ลงชื่อผูส้ มัคร (Applicant 's signature) ...........................................................
สาหรับฝ่ ายบุคคล (For Human Resources Department)
บันทึก : ...................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

หน ้าที่ 3

