รูปถ่ำยปั จจุบนั
Photo
ขนำด 2” 2 รูป

No.
วันที่ (Date)
แผนก Department

ตำแหน่งที่สมัคร Position applied for

เงินเดือนที่ต้องกำรอยู่ระหว่ำง

พร้ อมที่จะทำงำน วันที่ Date ready to start

Range of Salary Expected

รายละเอียดส่ วนตัว

PERSONAL DATA

ชื่อภำษำไทย นำย / นำง / นำงสำว
Name in Thai
ชื่อภำษำอังกฤษ
Name in English Mr. / Mrs. / Miss
ที่อยู่ปัจจุบนั
Present Address

ชื่อเล่น
Nickname

โทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone

E-Mail :
วันเดือนปี เกิด
อำยุ
สัญชำติ
ศำสนำ
จังหวัดที่เกิด
Date of Birth
Age
Nationality
Religion
Place of Birth
บัตรประชำชนเลขที่
ลงวันที่
วันหมดอำยุ
ออกให้ ณ อำเภอ
ID. Card No.
Date of Issued
Expiry Date
Issued by
ส่วนสูง
น ้ำหนัก
สีผิว
สีตำ
สีผม
กรุ๊ปเลือด
Height
Weight
Color of complexion
Color of eyes
Color of Hair
Blood Group
พันธะทำงทหำร
พ้ นพันธะแล้ ว
ผ่อนผัน
ยังไม่พ้นพันธะ
ตำหนิหรือแผลเป็ น
Military Training
Exempted
Pending
Not Exempted
Scar / Mark

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
Single
Married
ถ้ ำสมรสแล้ วมีทะเบียนสมรสหรือไม่
If married, have you a marriage Certificate
ชื่อคู่สมรส
Spouse’s name
ที่ตงั ้
Office’s address

ม่ำย
Widowed
มี
Yes
อำชีพ
Occupation
ตำแหน่ง
Position

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

MARITAL STATUS
แยกทำง
Separated
ไม่มี
No

หย่ำ
หมัน้
Divorced
Engaged
จำนวนบุตร
No. of Children
ทำงำนบริษัท
Company name
อัตรำเงินเดือน
Salary

DETAILS OF CHILDREN

ชื่อ Name
เพศ Sex
วัน เดือน ปี เกิด Date of birth

ข้ อมูลทางครอบครัว
ชื่อบิดำ
Father’s Name
ชื่อมำรดำ
Mother’s Name
ที่อยู่บิดำมำรดำ Present address

อำยุ
Age
อำยุ
Age

FAMILY DATA
อำชีพ
Occupation
อำชีพ
Occupation

ที่ทำงำน
Office
ที่ทำงำน
Office

โทรศัพท์มือถือ mobile No.

จำนวนญำติ, พี่, น้ อง Number of relatives
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ประวัติการศึกษา

EDUCATION BACKGROUND
ชื่อโรงเรียน-ที่ตงั ้
ปี กำรศึกษำที่จบ
Name of School-Location
Year Graduated

วุฒิที่ได้ รับ
Degree Received

ประถมศึกษำ Elementery School
มัธยมศึกษำ Secondary School
เตรียมอุดมศึกษำ High School
อำชีวศึกษำ Vocational School
มหำวิทยำลัย University
อื่นๆ Other

ข้ อมูลใบประกอบโรคศิลป์ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (License & Certificate)
ใบประกอบวิชำชีพ/ใบประกำศนียบัตร
License & Certificate

ออกเมื่อวันที่

หมดอำยุ

ออกให้ โดย

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ/ใบประกำศ

(Issued Date)

(Expiry Date)

(Issued By)

(License numbet)

ความชานาญพิเศษ
ภำษำต่ำงประเทศ
Foreign Languages

พูด Speak
ดีมำก
ดี
Very Good Good

SPECIAL QUALIFICATIONS
อ่ำน Read
พอใช้
ดีมำก
ดี
พอใช้
Fair
Very Good Good
Fair

พิมพ์ดีด
ไทย
คำ/นำที
Typing Speed
Thai
W/M
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Computer skill program
ใบขับขี่รถยนต์เลขที่
Driver license number
กีฬำ
งำนอดิเรก
Sport
Hobbies
ท่ำนเคยถูกจับ, ถูกฟ้องหรือถูกควบคุมหรือไม่
Have you ever been arrested, Charged, or taken into custody ?
ถ้ ำเคยโดนข้ อหำอะไร ? If “Yes” , what malady ?
ท่ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทนี ้หรือไม่ ? Have you ever applied to this company before ?
เคย Yes ตำแหน่งที่สมัคร Yes. For what position ?

ผู้รับรอง
ชื่อผู้ให้ กำรรับรอง สอบถำมประวัติได้
Name of Reference Person
สถำนที่ทำงำน
Office

เขียน Write
ดีมำก
ดี
Very Good Good

อังกฤษ
English

พอใช้
Fair

คำ/นำที
W/M

ไม่เคย No

PERSONAL REFERENCES

โทรศัพท์
Mobile No.

อำชีพ
Occupation
ตำแหน่ง
Position
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รายละเอียดการทางานในปัจจุบัน
สถำนที่ทำงำนปั จจุบนั
Where are you now employed ?
ที่ตงั ้
Address
วันเริ่มทำงำน
Starting Date
ตำแหน่งงำนปั จจุบนั
Present Position

PRESENT EMPLOYMENT DATA

โทรศัพท์
Tel. No.
ตำแหน่งทำงำนเริ่มต้ น
Starting Position
เงินเดือนปั จจุบนั
Present Salary

เงินเดือน
Salary
ลักษณะงำนโดยสังเขป
Responsibilities

เหตุที่ต้องเปลี่ยนงำน
Reason for changing your job

ประวัติการทางานที่ผ่านมา
ชื่อหน่วยงำน-ที่ตง-โทรศั
ั้
พท์
Firm’s Name-Address

ระยะเวลำทำงำน
Period of Employment

PREVIOUS EMPLOYMENT RECOND
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ใบผ่ำนงำน
Position

Salary

เหตุผลที่ออก

Letter of Recommendation

Reason for Leaving

มี YES
ไม่มี NO

เริ่มต้ น
สิ ้นสุด
เริ่มต้ น

มี YES
ไม่มี NO

สิ ้นสุด
เริ่มต้ น

มี YES
ไม่มี NO

สิ ้นสุด

ท่ำนเคยถูกไล่ออกหรือถูกพักงำนจำกนำยจ้ ำงเดิมบ้ ำงหรือไม่ ถ้ ำเคยเพรำะเหตุใด
Have you ever been dismissed or suspended from employment ? If yes, give reason

เคย Yes

บุคคลที่สำมำรถแจ้ งได้ เมื่อมีกรณีฉกุ เฉิน Name & Address of person of notify in case of emergency :
ชื่อ
ที่อยู่
Name :
Address:

ไม่เคย No.

มือถือ
Mobile :

ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ ทำกำรสืบสวนข้ อควำมที่เขียนลงนี ้และหำกข้ อควำมใดเป็ นเท็จก็ให้ ถือว่ำเป็ นสำเหตุแห่งกำรบอกเลิกจ้ ำงได้ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำหรือ
ชดเชยแต่ประกำรใด
ข้ ำพเจ้ ำผู้สมัคร ขอให้ คำรับรองว่ำ หำกบริษัทรับข้ ำพเจ้ ำเข้ ำทำงำนแล้ว ข้ ำพเจ้ ำจะปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ระเบียบ
และข้ อบังคับอย่ำงเคร่งครัดทุกประกำร และข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอมว่ำ ในระยะ 120 วันแรก นับแต่วนั ที่เข้ ำทำงำน ถือว่ำเป็ นกำรทดลองปฏิบตั ิ งำนชัว่ ครำวเท่ำนัน้
หำกกำรทำงำนหรือควำมประพฤติของข้ ำพเจ้ ำ ไม่เหมำะสมกับควำมประสงค์ของบริษัท ข้ ำพเจ้ ำยอมหยุดกำรทำงำนในวันรุ่งขึ ้นจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้จดั กำร
I authorize investigation of all statements contained in this form and understand that any false statements made herein will be sufficient cause for
Termination without notice, severance pay or any compensation whatsoever.
I vow that upon acceptance for employment. I will do my best to perform my position with honestly and diligence : I will strictly obey all rules and
regulations set forth by management cheerfully and without malice.
I further agree that the first 120 days with this firm shall be considered as a probational period. Should my performance on the job or my behavior
And conduct be considered as not appropriate or agreeable to the best interests of Patch Sales Group, my employment may be terminated
immediately at the time of such notification by my immediate superior or the Personnel manager whichever the case may be. I agree that such
termination will eliminate the company from any all indemnity from accursed claims. And I will accept as final and complete, such wages as I shall
have an earned up to the date of notification from past pay date.
ลงชื่อผู้สมัคร
Applicant’s signature

วันที่สมัคร
Date
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เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เท่ านัน้
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล :

ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง :

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

วันที่
ผู้จดั กำรฝ่ ำย

ความเห็นกรรมการผู้จัดการ / ผู้อานวยการบริหาร
อนุมตั ิให้ ว่ำจ้ ำงในตำแหน่ง

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม

เงินเดือน
รำยได้ พิเศษอื่นๆ
ให้ มีระยะทดลองงำน 120 วัน
ไม่ต้องทดลองงำน
ลงชื่อ

วันที่
(กรรมกำรผู้จดั กำร / ผู้อำนวยกำรบริหำร)

หลักฐานที่แนบ
รูปถ่ำยขนำด 2 นิ ้ว หน้ ำตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
สำเนำวุฒิกำรศึกษำ / ใบปริญญำบัตร
สำเนำใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกำศนียบัตร
สำเนำใบรับรองกำรผ่ำนงำน
สำเนำใบรับรองกำรฝึ กอบรม
สำเนำใบสำคัญสมรส
สำเนำใบสูติบตั รบุตร
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