ทดลองงาน
ชัว่ คราว

วัน
วัน

ใบสมัครงาน (APPLICATION FORM)
ตาแหน่งที่ต้องการ:
เงินเดือนที่ต้องการ:
Position applied for
Expected starting
หลักฐานประกอบการสมัครงาน: (สาหรับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)
รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1' จานวน 1 รูป
สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาบัตรประชาชน
รูปถ่าย
ใบรับรองการศึกษา
ใบผ่านทหาร
ทะเบียนสมรส
ใบสูตบิ ตั รของบุตร
ใบขับขี่
ใบเลขทีบ่ ตั รผู้เสียภาษี
สาเนาบัตรประกันสังคม
อื่นๆ
ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
Application Form is a part of consideration,please fill this form completely
ประวัติส่วนตัว Personal Background
ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย):_________________________________________________________________________________________เพศ:
ชาย
หญิง
ชื่อภาษาอังกฤษ ( Name in English )_____________________________________________________________________
Sex
Male
Female
วัน เดือน ปี เกิด:
สัญชาติ:
เชื ้อชาติ:
ศาสนา:
Date of Birth
Nationality
Race
Religion
อายุ:
ส่วนสูง:
น ้าหนัก:
ตาหนิ:
กรุ๊ปเลือด:
Age
Height
Weight
Scar
Blood group
สถานทีเ่ กิด:
โทรศัพท์ทจี่ ะติดต่อ
ทีบ่ ้ าน
ทีท่ างาน
Place of birth
Telephone
Home
Office
ทีป่ ั จจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ สะดวก:
Present Address
ทีอ่ ยูถ่ าวร:
Permanent Addredd
บัตรประชาชนเลขที:่
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต:
จังหวัด:
I.D.Card No.
Issued at
Province
วันออกบัตร:
บัตรหมดอายุ:
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที:่
Issued date
Expired date
Tax I.D. Card No.
บัตรประกันสังคมเลขที:่
ออกให้ ณ:
Social.Securrity Card No.
Issued at
สถานะความเป็ นอยู่:
บ้ านส่วนตัว
บ้ านเช่า
อาศัยบิดามารดา
อาศัยผู้อื่น
Living Statuss
Own home
Rent home
Live with Parents
Live with other
สถานะครอบครัว:
โสด
แต่งงาน
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
Marital Sstatus
Single
Married
Divorced
Widowed
Saparated
กรณีแต่งงาน:
จดทะเบียน
ไม่ได้ จดทะเบียน
คูส่ มรสมีเงินได้ หรือไม่:
มี
ไม่มี
If Married
Registered
Non-Registered
Spouse has any income
Yes
No
ชื่อคูส่ มรส:
อาชีพ:
สถานทีท่ างาน:
Spouse's name
Occupation
Firm Addredd
จานวนบุตร:
จานวนบุตรทีก่ าลังศึกษา:
จานวนบุตรอายุเกิน 21 ปี :
No. of Children
Children in school
Children over 21 years
ชื่อบิดา:
อายุ:
อาชีพ:
มีชีวติ :
ถึงแก่กรรม:
Name of Father
Age
Occupation
Alive
Passed away
ชื่อมารดา:
อายุ:
อาชีพ:
มีชีวติ :
ถึงแก่กรรม:
Name of Mother
Age
Occupation
Alive
Passed away
สถานะทางทหาร:
ได้ รับการยกเว้ น:
ศึกษาวิชาทหาร:
ผ่านการเกณฑ์ทหาร:
อื่นๆ:
Military Service
Exempted
Military Studied
Discharged
Other
ประวัติการศึกษา Educational Background
ปี การศึกษา Year Attended
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน
จังหวัด/ประเทศ
วิชาทีศ่ กึ ษา/วุฒิทไี่ ด้ รับ
Education
Name of Institute
Province/Country
จาก From
ถึง To
(Course Takenn/Completes)
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
อื่นๆ Other
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