ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
วันที่ …………………………..
Date

เลขที่
Ref. Number
ตําแหนงที่ตองการสมัคร
POSITION AND SALARY
Position or Type of Work Applied…………………………………………………..
เงินเดือนขั้นต่ําที่ตองการ
Minimum Starting Salary Desired…………………………………………………..

สีผิว

น้ําหนัก

สวนสูง

รายละเอียดสวนตัวของผูสมัคร
PERSONAL DETAILS
ชื่อผูสมัคร นาย/นาง/นางสาว (ไทย) ….…………………………………………………………………………………..
NAME Mr./Mrs./Miss (English)…………………………………………………………………………………………
ที่อยูตามทะเบียนบาน
Registered Address………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูปจจุบัน
Present Address………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท
Telephone No.
………………………………
…………………………………
มือถือ Residence
ที่ทํางาน Office/ที่บานHome
เกิดที่จังหวัด
เกิดวันที่
อายุ
Place of birth…………..………………………Day of birth………………..…………………Age…………………...
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
Nationality…………………………… …………Race ………………………………Religion………………………….
บัตรประจําประชาชนเลขที่
ออกให ณ
วันที่ออก
Tax Identification No………………………….….Issued at…………………………..Issued Date………………..…
สถานะภาพการสมรส
โสด
แตงงาน
หมาย
หยา
Marital Status
Single
Married
Widowed
Divorced
ถาสมรสแลวคูสมรสมีรายไดหรือไม
If mairred, does the spouse income ?
Yes
No
จํานวนบุตร ……………..คน
ศึกษา………………….คน
Number of Children
Studying

รายละเอียดทางครอบครัว
Family Details

ชื่อ-นามสกุล
First Name – Last Name

อายุ
Age

อาชีพ / ตําแหนง
Occupation/Position

ที่อยู / ที่ทํางาน
Address / Office

โทรศัพท
Tel. No.

ภรรยา/สามี
Wife / Husband
บิดา Father
มารดา Mother
พี่นองทั้งหมด……….คน
Brother/Sister
(กรณีมีพี่นองมากกวา 5
คน ใหกรอกขอมูลลงใน
ที่วางหนาสุดทาย)

…………………………..
………………………..…
…………………………..
1………………………….
2………………………….
3………………………….
4………………………….
5………………………….

……
……
……
……
……
……
……
……

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….

………
………
………
………
………
………
………
………..

กรณีเรงดวน บุคคลที่สามารถติดตอได
ชื่อ-นามสกุล (Name )…………………………………………ที่อยู (Address)……………………………………………………...
โทรศัพท(Tel.No.)…………………………………………………..ความสัมพันธ Relationship ……………………………………
การรับราชการทหาร
MILITARY SERVICE
ทานผานการเกณฑทหารมาแลวหรือยัง ?
เกณฑแลว
ยังไมไดเกณฑ
ถายัง ถึงกําหนดเมื่อ
Yes
No
If no, specify when………………………………………………………
ไดรับการยกเวนเพราะ
If exempted specify reason…………………………………………………………………………………………………..
ประวัติการศึกษา EDUCATIONAL BACKGROUND
ประเภทการศึกษา
Education
ประถมศึกษา Primary
มัธยมศึกษา Secondary
เตรียมอุดมศึกษา
Pre-University
อาชีวะศึกษา
Commercial
วิทยาลัย Institute
มหาวิทยาลัย University
อื่น ๆ Others

ระยะเวลา
ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง
วุฒิที่ไดรับ
คะแนน
วิชาเอก
ตั้งแตป ถึงป
Institute Name and Location
Certificate/Degree
GPA
Major Subject
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อหัวขอ
Subject

การฝกอบรม
TRAINNING

สถานฝกอบรม
Institute

วุฒิบัตรที่ไดรับ
Certificate Received

ระยะเวลา
Duration

………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษา
Language

ระบุ Specify : พอใช Fair / ดี Good / ดีมาก Excellent
พูด Speak

อาน Read

เขียน Write

ภาษาอื่น
Dialect, If any

ไทย Thai
………………………………………………………………………………………………………………….
อังกฤษ English
………………………………………………………………………………………………………………….
จีน Chinese……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

คอมพิวเตอร โปรแกรม
Computer Program ………………………………………………………………………………………………………………….…
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
Any Other Abilities ……………………………………………………………………………………………………………………..
ประวัติการทํางานรวมทั้งงานชั่วคราว/การฝกงาน
PREVIOUS EMPLOYMENT : ( Including Temporary Work / Practical Training)
ตั้งแต วันที่ ถึงวันที่

ชื่อนายจาง บริษัท และที่ตั้ง

ตําแหนง เงินเดือน รายไดพิเศษอื่นๆ

From Date To Date Previous Employers Name, Company &Address Position Salary Allowances

สาเหตุที่ออก
Reason for leaving

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทานจะมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ไดเมื่อไรถามีตําแหนงงาน
When can you start work with us, if employ ? ……………………………………………………………………………………

ขอความเพิ่มเติม
FURTHER INFORMATION :
ทานเคยปวยหนักหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคประจําตัวมากอนหรือไม
เคย
ไมเคย
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease ?
Yes
No
ถาเคยโปรดระบุชื่อโรค
If yes, Identify……………………………………………………………………………………………………………………………
ทานมีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะประเภทใดบาง ?
Which kind of vehicle can you drive ? ………………………………………………………………………………………………
ทานมีรถยนต/มอเตอรไซคสวนตัวที่สามารถนํามาใชในธุรกิจของบริษัทหรือไม ?
Do you have a car or motorcycle available for company business ?
รถยนต
มี
ไมมี
มอเตอรไซค
มี
ไมมี
Car
Yes
No
Motorcycle
Yes
No
ทานมีใบขับขี่หรือไม ?
Do you hold a driving licence ?
งานอดิเรก, กีฬาและกิจกรรมที่สนใจ
Present hobbies, sports, interest …………………………………………………………………………………………………….
ทานเปนสมาชิกของสมาคมหรือองคการอาชีพอะไร และมีตําแหนงอะไร ?
What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทานเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มากอนหรือไม ?
เคย
ไมเคย
ถาเคย เมื่อไร
Have you ever applied for employment with us before ?
Yes
No
If yes, When ?.................
เขียนชื่อญาติหรือเพื่อน ที่ทํางานอยูในบริษัท โจดอย ไอที แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งทานรูจักดี
Give the names of relatives or friends ,working with Haad Thip known to you
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทานเคยมีสวนพัวพัน หรือถูกตัดสินลงโทษในคดีแพง หรือคดีอาญาหรือไม ?
Have you ever been involved in or convicted of a civil or criminal offence ?
เคย
ไมเคย
ถาเคยกรุณาอธิบาย
Yes
No
If yes, explaifully……………………………………………………….
ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานตางจังหวัดหรือไม ?
Are you willing to work in other provinces ?
ได
ขัดของ
Yes
No

กรุณาแนะนําตัวทานเอง เพื่อใหบริษัทรูจักตัวทานดีขึ้น
Please provide any further informations about yourself which will allow our company to know you better.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงถูกตองและสมบูรณทุกประการ หลังจากบริษัท
จางเขามาทํางานแลวปรากฏวา ขอความในใบสมัครงาน เอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหไวไมเปนความจริง บริษัทฯ มี
สิทธิ์ที่จะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดทั้งสิ้น
I certify that all statements given in this application form are true, If any is found to be untrue after
engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay
whatever.

………………………………………………………………..
ลายมือชื่อผูสมัคร Applicant’s Signature

สําหรับเจาหานาที่
 รูปถาย 1 รูป
 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน

 สําเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 สําเนาใบเกณฑทหาร
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

