PSN 002

Application of Employment
ตำแหนงที่สมัคร

วันที่ ..................................

1………………...……………………………….. เงินเดือนที่คาดหวัง ……………...………………………………………….

คาดวาจะเริ่มงานไดเมื่อ…………………….…………..…………………. ทราบขาวการสมัครงานจาก……….…………………………………………
Expected Joining Date

รูปถายY
1" , 1.5" , 2"Y
จำนวน 2 ใบY

Attach 2 Photo hereY

How do you know this company

ประวัติสวนตัว (Personnel Data)

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการสมัครงานของทาน

ชื่อ-สกุลภาษาไทย ( Name in Thai )………………………………………………………...

นาย

นางสาว

นาง

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ( Name in English )………… …………………………………….

Mr.

Miss

Mrs.

วัน - เดือน-ป เกิด.............................................
Birthday
สถานที่เกิด ........................................
Birthplace

อายุ ..............ป
Age

สวนสูง.............ซม. น้ำหนัก..............กก.
Height
Weight

กรุปเลือด...........................
Blood Group

สัญชาติ...................…เชื้อชาติ ........................ ศาสนา.......................... ตำหนิ..…..........….…..........
Nationality
Race
Religion
Scar

ที่อยูปจจุบัน.................................................................................................................................... โทรศัพท...............….............................….…..
Present Address
Phone
ภูมิลำเนาเดิม…...................…………………………………............................……………………… โทรศัพท………………………………………….
Permanent Address
Phone
บัตรประชาชนเลขที่ ......................................…………………….ออก ณ ..........................…...วันหมดอายุ..…..…...............….………….…….……..
Identification Card
Expire date
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ ........................................................................ วันหมดอายุ ..................................................................................
ชื่อบิดา..............................................
Father's Name

มีชีวิตอยู
Alive

เสียชีวิต
Dead

อายุ ........... ป
Age

อาชีพ............….......................…
Occupation

ชื่อมารดา ..........................................
Mother's Name

มีชีวิตอยู
Alive

เสียชีวิต
Dead

อายุ ........... ป
Age

อาชีพ............…......................…
Occupation

จำนวนพี่นองทั้งหมด ( No. of Brothers / Sisters ) .......…….. คน ชาย ( Male )..............คน
ลำดับที่ ( No. )
ชื่อ - สกุล ( Name )
อายุ ( Age )

หญิง ( Female )................คน เปนลำดับที่ ..........
อาชีพ ( Occupation )
สถานที่ ( Working Address )

สถานะทางทหาร ( Military Service )
ไดรับการยกเวน
Exempted

ศึกษาวิชาทหาร
Military Study

ปลดประจำการแลว
Discharged

ยังไมผานจะถูกเกณฑเมื่อ…..…....
Not Passed to be called When ?

สถานะภาพการสมรส ( Marital Status )
โสด
สมรส
หยาราง
หมาย
Single
Married
Divorced
Widowed
จำนวนบุตร ........................ คน ชาย ................... คน หญิง ................ คน กำลังศึกษาอยู .............. คน
ชื่อคูสมรส ........................................................………..
Name of Spouse

แยกกันอยู
Separated

อาชีพ.....................................… สถานที่ทำงาน.............................……......…...............
Occupation
Working Address

ประวัติการทำงาน ( เริ่มจากสถานที่ปจจุบันแลวยอนหลังไปตามลำดับ )
Employment History ( Start From your present position and work back , list all employment )
ระยะเวลา (Period)
ตำแหนง
คาจางและสวัสดิการ

ชื่อและที่อยูสถานที่ทำงาน
Name & Address

สาเหตุที่ออก

จาก (From) ถึง ( To )

ประวัติการศึกษา ( Education )
ระดับ

สถานศึกษา

จังหวัด

ระยะเวลา (Period)
จาก (From) ถึง ( To )

วุฒิการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา

วิชาหลัก

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
ปริญญาตรี
Bachelor
อื่น ๆ
Others

การฝกอบรม ( Training )
ลำดับที่

หลักสูตรหรือวิชาที่อบรม

จัดโดย

ระยะเวลา

ความสามารถทางภาษา ( Language Ability )
ภาษา
Language

พูด ( Speaking )
อาน ( Reading )
ดีมาก
ดี
พอใช ดีมาก
ดี
พอใช
Excellent Good Fair Excellent Good
Fair

เขียน ( Writing )
ดี
พอใช
Excellent Good
Fair

อังกฤษ ( English )
ญี่ปุน ( Japanese )
จีน ( Chinese )
อื่น ๆ ( Others )

ความรูความสามารถพิเศษอื่นๆ ( Special skill and ability )
พิมพดีด ( Typing )

ไทย ( Thai )………………... คำ / นาที ( WPM)

อังกฤษ ( English )………………. คำ / นาที ( WPM )

เครื่องใชสำนักงานอื่นๆ ( Ability to operate office Automation )................................………………………………..………...……………..…………..
คอมพิวเตอร โปรแกรม ( Computer Program )…………………………………………………………………............…………………………………….
รถยนต ( Automobile )

ใบขับขี่เลขที่ ( Driver Licence No. )………………...…………...........................…………….…………………….

อื่น ๆ ( Other )…………………………..…………………………………………………………….………………………………………….………………

กิจกรรม ( Activities )
งานอดิเรก, กีฬา หรือ กิจกรรมที่สนใจ ( Present Hobbies , Sport or Interes )
………….………………………………………………………………………………………………………..…………………

ดีมาก

บุคคลอางอิงซึ่งไมใชญาติ ( Please list your references other than relatives )
ชื่อ ( Name )

ความสัมพันธ(Relationship)

สถานที่ทำงาน ( Firm Address )

ตำแหนง ( Position )

เบอรโทร ( Tel. )

กรณีเรงดวน บุคคลที่สามารถติดตอได ( In case of emergency , please notify )
ชื่อ ( Name ).…………………………………………………. ที่อยู ( Address ) .………............…………………………………………………………………..
โทรศัพท ( Tel. No. ) .………………………………………... ความสัมพันธ ( Relationship ) .…………………...………………………………………….........
ทานจะอนุญาตใหบริษัทฯ สอบถามไปยังนายจางปจจุบันและนายจางเดิมของทานไดหรือไม

ได ( Yes )

ไมได ( No )

May we contact your present & past employer ?

โปรดตอบคำถามขางลางนี้ ( Please answer the following questions )
1. ทานเคยถูกจับหรือตองคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวของกับการลักขโมย การฉอโกง หรือไม

เคย

ไมเคย

เคย

ไมเคย

ใช

ไมใช

เคย

ไมเคย

เคย

ไมเคย

เคย เมื่อ…………………………….ตำแหนง………………………………….แผนก / ฝาย………........................................………………….

ไมเคย

Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvement in any theft or fraud ?
2. ทานเคยถูกปลดออกจากงานไมวากรณีใดๆ หรือไม ถาเคยกรุณาอธิบาย……………………………………………….
Have you ever been dismissed from employment for any reason? If so , please explain.
3. ขณะนี้ทานอยูในระหวางการตั้งครรภหรือไม
Are you in pregnancy ?
4. ในระหวาง 5 ปที่แลวทานเคยลมปวยรุนแรงหรือไม
Have you ever been serious ill during last five years?
5. ทานเคยเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม
Have you ever been a member of union?
6. ทานเคยยื่นใบสมัครหรือทำงานกับบริษัทนี้มากอนหรือไม
Have you ever appiled to or worked for this company before ? When , Where

7. ทานเกี่ยวดองหรือรูจักกับผูใดซึ่งทำงานอยูกับบริษัทนี้หรือไม

มี

ไมมี

Have you any relative or acquaintance now employed by this company ?
ถามีโปรดระบุ

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุขางตนเปนความจริงทุกประการ หากภายหนาทราบวาเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ พิจารณาเลิกจาง
ขาพเจาไดทันที โดยไมตองจายคาชดเชย

ลงชื่อ ......................................................................................................................
( ........................................................................................................ )
FOR COMPANY USE

บรรจุตำแหนง

แผนก

ฝาย

วันเริ่มงาน

เงินเดือน

สวัสดิการ
อนุมัติโดย .....................................................................................
Managing Director

