
   1.  ต้องเขียนใบสมคัรด้วยลายมือตนเองและตวับรรจง

   2.  โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษถ้าทา่นใช้ภาษาองักฤษได้

   3.  โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทกุข้อ  และเป็นความจริงทกุประการ

ตําแหน่งที่สมคัร   :  Position Applied

1……………………………………………………..

2…………………………………………………….

3……………………………………………………..

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย    สญัชาติ   เชือ้ชาติ
Name - Surname in Thai (Mr./Mrs./Miss)    Nationality   Race

ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ    ศาสนา
Name-Surname in English (Mr./Mrs./Miss)    Religion

วนั เดือน ปี เกิด     อายุ     สว่นสงู    นํา้หนกั
Date of Birth     Age     Height     wight

วนัที่สมคัร  :  Date of Application วนัที่เร่ิมงานได้   :  Available Date

ประวัติส่วนตัว
PERSONAL DATA

ใบสมัครงาน
APPLICATION  FORM

ข้อแนะนํา

เงินเดือนที่ต้องการ :  Expected Salary
รูปถ่าย
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ID LINE : 

Date of Birth     Age     Height     wight

สถานที่เกิด     โทรศพัท์มือถือ
Place of birth      Mobile

ตําหนิ     กรุ๊ฟเลือด      โทรศพัท์ที่บ้าน
Identification Mark     Blood group      Telephone

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน
Permanent address

ที่อยูปั่จจบุนั
Present address

บตัรประจําตวัประชาชนเลขที่    ออกให้ ณ    บตัรหมดอายุ
Identity Card No.    Issued at    Expired date

บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรเลขที่       บตัรประกนัสงัคมเลขที่
Personal Income Tax No.       Social Security No.

สถานะความเป็นอยู่ บ้านสว่นตวั บ้านเชา่ อาศยับิดา-มารดา อ่ืนๆ ระบ.ุ.....................................
Living Status Own home Rent home Live with parents Other

สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้นเพราะ.......................................... อ่ืนๆ ระบ.ุ....................................
Military Status Completed Mi. Exempted Because Other

สถานะครอบครัว โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไมจ่ดทะเบียน แยกกนัอยู่ หยา่ หม้าย
Marital Status Single Married Married without certification Saparated Divorced Widowed

ช่ือ-นามสกลุ (คูส่มรส)    อายุ      อาชีพ
Spouse's Name     Age      Occupation

บริษัท/ที่ตัง้ (คูส่มรส)      โทรศพัท์
Spouse's Office      Telephone

     ขณะนีค้ณตัง้ครรภ์หรือไม่ ไมใ่ช่ ใช…่…………เดือนจํานวนบตรทัง้หมด            คน ชาย                คน     หญิง                     คน      ขณะนคณุตงครรภหรอไม ไมใช ใช……………เดอน
      Are youin Pregnancy No Yes              month

จานวนบตุรทงหมด            คน ชาย                คน     หญง                     คน
No. of Children           Persons Male              Persons     Famale               Persons



ช่ือบิดา    มีชีวิต     ถึงแก่กรรม

Father's Name     Alive     Passed Away

ช่ือมารดา    มีชีวิต     ถึงแก่กรรม
Mother's Name     Alive     Passed Away

จํานวนพ่ีน้อง (รวมผู้สมคัร)                           คน     ทา่นเป็นบตุรคนที่…………..........
No. Of Brother address                              Persons      You are the

1

2

3

4

5

6

Years/Attened Years/Graduated Major Supject Certificate G.P.A.Level Institution
ปีที่เข้าศกึษาสถานที่ศกึษา คะแนนเฉลี่ย

โทรศพัท์ 
Telephone

วฒิุการศกึษาสาขาวิชาปีที่สําเร็จ

Office / School Attended
ที่ตัง้ / ที่อยู่

ประวัติการศึกษา

EDUCATIONAL RECORD

ระดบัการศกึษา

ช่ือ - นามสกลุ  ( พ่ีน้อง )
Name - Surname

    อาย ุ             ปี
     Age

อายุ สถานที่ทํางาน/สถานที่ศกึษา

   อาชีพ
   Occupation

AddressAge

       Famale               Persons
      ชาย                    คน
       Male                  Persons

       หญิง                    คน

    อาย ุ             ปี    อาชีพ

     Age    Occupation
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ประถมศกึษา
Primary

มธัยมศกึษาตอนต้น
Secondary

มธัยมศกึษาตอนปลาย
Highschool

อาชีวศกึษา/ปวช.
Vocational

อนปุริญญา/ปวส.
Diploma

อดุมศกึษา
University

อ่ืนๆ ระบุ
Others

         ไทย คํา / นาที
         Thai WPM

         องักฤษ คํา / นาที
          English WPM

องักฤษ ได้ ไมไ่ด้
English Yes No

จีน
Chinese

Computer

สามารถใช้โปรแกรม (ระบ)ุ  :  Can use Program (Please specify)

Listening speaking Reading Writing

ความรู้ภาษาต่างประเทศ/ ความสามารถอ่ืนๆ  :  LANGUAGE SKILLS / OTHER SKILLS

Years/Attened Years/Graduated Major Supject Certificate

คอมพิวเตอร์

Language

ภาษา Indicate whether : Excellent/Good/Fair/Poor
โปรดระบวุา่ ดีมาก / ดี /พอใช้ / ใช้ไมไ่ด้

G.P.A.Level Institution

พิมพ์ดีด

Typing Speedการอา่น การเขียนการพดูการฟัง

อ่ืนๆ
Others



   รถยนต์     ได้ ไมไ่ด้       รถยนต์ มีใบขบัข่ีเลขที่…………………………..    ไมมี่
  Car     Yes No       Car Yes    No

  จกัรยานยนต์     ได้ ไมไ่ด้       จกัรยานยนต์ มีใบขบัข่ีเลขที่…………………………..    ไมมี่
  Motorcycle     Yes No        Motorcycle Yes    No

   ที่อยู ่ :  Address

  ระยะเวลา (เดือน/ปี) จาก - ถึง :   สวสัดิการ(ระบ)ุ
  Duration(mth/year) From-To  :   Other Benefits 

ลกัษณะงานที่ทํา  :  Job Duties

   ที่อยู ่ :  Address

  ระยะเวลา (เดือน/ปี) จาก - ถึง :   สวสัดิการ(ระบ)

     ช่ือสถานที่ทํางาน  :  Name of company   โทรศพัท์  : Telephone

ตําแหน่งครัง้สดุท้าย : Last Position

ประเภทของกิจการ  :  Nature of bussiness

ความสามารถในการขบัข่ี  :  Driving Skills ใบอนญุาตขบัข่ี   :  Driving License

เหตผุลที่ออกหรือจะออก : Reason of leavingเงินเดือนสดุท้าย  : Salaryตําแหน่งครัง้แรก : First Position

     ช่ือสถานที่ทํางาน  :  Name of company   โทรศพัท์  : Telephone

ประเภทของกิจการ  :  Nature of bussiness

ประวัติการทาํงาน  ( เรียงลาํดับจากปัจจุบัน - อดีต )  :  EMPLOYMENT HISTORY ( Pleasa list down from the most recent one )
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  ระยะเวลา (เดอน/ป) จาก  ถง :   สวสดการ(ระบ)ุ

  Duration(mth/year) From-To  :   Other Benefits 

ลกัษณะงานที่ทํา  :  Job Duties

   ที่อยู ่ :  Address

  ระยะเวลา (เดือน/ปี) จาก - ถึง :   สวสัดิการ(ระบ)ุ………………..………………….

  Duration(mth/year) From-To  :   Other Benefits :………………………………….

ลกัษณะงานที่ทํา  :  Job Duties

   ที่อยู ่ :  Address

  ระยะเวลา (เดือน/ปี) จาก - ถึง :   สวสัดิการ(ระบ)ุ

  Duration(mth/year) From-To  :   Other Benefits 

ั ี่ ํ

     ช่ือสถานที่ทํางาน  :  Name of company   โทรศพัท์  : Telephone

ประเภทของกิจการ  :  Nature of bussiness

ตําแหน่งครัง้แรก : First Position ตําแหน่งครัง้สดุท้าย : Last Position เงินเดือนสดุท้าย  : Salary เหตผุลที่ออก : Reason of leaving

     ช่ือสถานที่ทํางาน  :  Name of company   โทรศพัท์  : Telephone

ประเภทของกิจการ  :  Nature of bussiness

ตําแหน่งครัง้แรก : First Position ตําแหน่งครัง้สดุท้าย : Last Position เงินเดือนสดุท้าย  : Salary เหตผุลที่ออก : Reason of leaving

เหตผุลที่ออก : Reason of leaving

ประเภทของกจการ  :  Nature of bussiness

ตําแหน่งครัง้แรก : First Position ตําแหน่งครัง้สดุท้าย : Last Position เงินเดือนสดุท้าย  : Salary

ลกัษณะงานที่ทํา  :  Job Duties



   ไมข่ดัข้อง ขดัข้องเพราะ................................   ไมข่ดัข้อง ขดัข้องเพราะ......................
     Yes No    Yes No

บริษัทสามารถโอนย้ายทา่นไปดํารงตําแหน่งอ่ืนหรือบริษัทในเครือได้ตามความเหมาะสม ไมข่ดัข้อง ขดัข้องเพราะ......................
Do you have any objection if you have to be transferred or promoted to our subsidiary companies in the future    Yes No

ปกติ สัน้ ยาว เอียง บอดสี
Normal Short Long Lean Color Blindness

ทา่นมีโรคประจําตวั/โรคเรือ้รัง  หรือไม่   ไมมี่   มี (โปรดระบ)ุ
Do you have individaul disease or chronic disease ?    No   Yes (please specify)               

ทา่นเคยพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  หรือไม่  ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ
Have you ever had serious injury in Hospital ?   No   Yes (please specify)               

ทา่นเคยถกูเลิกจ้าง/ไลอ่อก/ขอร้องให้ลาออกจากงาน  หรือไม่ ไมเ่คย เคย   (โปรดระบ)ุ
Have you ever been discharged or asked to resign ?   No   Yes (please specify)               

ทา่นเคยถกูฟ้อง/ต้องคดี/ต้องโทษทางอาญา  หรือไม่ ไมเ่คย เคย   (โปรดระบ)ุ
Did you have any criminal record ?   No   Yes (please specify)               

1

2

Do you know anyone working in his company

บุคคลที่สามารถรับรองข้อมูลหรือความประพฤติของท่าน  :   NAME OF REFERENCE

Would you be able to work up - country ?

สายตา
Slight

บคุคลในบริษัทนีห้รือบริษัทในเครือที่ทา่นรู้จกัและคุ้นเคย

ข้อมูลทั่วไป   :  GENERAL INFORMATIONS

การเดินทางไปปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดั ประจํา  :  Pemanent ชัว่คราว  :  Temporary

ช่ือ - นามสกลุ : Name - Surename ความสมัพนัธ์ : Relationship
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      ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความที่เขียนไว้ข้างต้นเป็นความจริง  และจะตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่การงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ทกุประการหากบริษัทฯ  ตรวจพบวา่ข้อความใดเป็นเท็จ  เพ่ือบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินดีลาออก หรือ ยินดใีห้บริษัทเลิกจ้างได้ทนัทีโดยไมเ่รียกร้องคา่ชดเขย    หรือคา่

เสียหายใด ๆ ทัง้สิน้   :  I certify that the above details are true and I promise to work with honesty and follow the Company Rules & Regulations in all

respects. Any misrepresentation or incorrect  answers to any questions may be considered as grounds for immediate discharge from employment 

of the company without severance pay.

Staff's Only

ผ่านการพิจารณา ไมผ่่านการพิจารณา

Signature                                                      Applicant

1

2

รายละเอียดอ่ืนๆ  เก่ียวกับตัวท่าน (ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน)  :  Any information which may be useful this application

ลงช่ือ...............................................................ผู้สมคัร

บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกในกรณีฉุกเฉิน  :  EMERGENCY CASE CONTACT TO

ที่ ช่ือ - นามสกลุ : Name-Surename อาชีพ:Occupation สถานที่ทํางาน/ที่อยู ่: Office/Address โทรศพัท์ : Telephone ความสมัพนัธ์:Relationship

โทรศพัท์ : Telephone ความสมัพนัธ์:Relationship

1

2

ที่ ช่ือ - นามสกลุ : Name-Surename อาชีพ:Occupation สถานที่ทํางาน/ที่อยู ่: Office/Address

ุ ู ฤ

ผานการพจารณา ไมผานการพจารณา

THE CORNER GROUP : ENGLISH CORNER , MATH CORNER , ESTATE CORNER , PUBLISHING CORNER
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