
ท่านเคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา หรือถูกหมายจับ หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกหมายศาล หรือถูกจำคุก หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งหรือไม่
(Have you ever been an accused or an alleged offender; or been issued warrant of arrest; or been prosecuted; or been issued court’s warrant or been imprisoned
both in civil and criminal case? Are you in the course of civil or criminal proceedings?)
 ไม่เคย หรือไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง (No or not in the course of criminal or civil proceedings)
 เคย โปรดอธิบาย (If yes, please explain) .......................................................................................................
 ปีที่ถูกดำเนินคดี (Year of conviction) ....................................................
ท่านเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับสารเสพติดหรือยาเสพติด หรือติดสารเสพติด หรือเคยใช้สารเสพติดมาก่อนหรือไม่
(Have you ever been convicted of an offence in connection with addictive substance or narcotics; or been addicted to 
addictive substance; or used addictive substance?)
 ไม่เคย (No) 
 เคย โปรดอธิบาย (If yes, please explain) ........................................................................................................
 ปีที่ถูกดำเนินคดี (Year of conviction) ....................................................
ท่านเคยมีการวินิจฉัยหรือถูกวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตหรืออยู่ระหว่างการรักษาโรคทางจิตหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่
(Have you ever been diagnosed with or treated for mental illness or alcoholism or fatal infectious disease? Have you continued your treatment for such mental
illness or alcoholism or fatal infectious disease?)
 ไม่เคย (No)
 เคย โปรดอธิบาย (If yes, please explain) .........................................................................................................................
 ปีที่รักษาหรือถูกวินิจฉัย (Year of treatment or diagnosis) ........................
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครงานของท่านเป็นเอกสารที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ โดยไม่ได้ปลอมแปลงและแก้ไขแต่อย่างใด
(Evidence and any supporting documents provided as part of this application process is true and correct copy of the original without any alteration or falsification.)
 เอกสารถูกต้อง (True and correct evidence)
 เอกสารไม่ถูกต้อง เพราะ (Incorrect evidence, please explain) .................................................................................
ท่านเคยถูกไล่ออกจากงาน เน่ืองจากกระทำผิดกฏ หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ    Yes / เคย   No / ไม่เคย
(Have you ever been discharged from any company for any offences?)
โรคประจำตัว (Underlying Disease)  No / ไม่มี  Yes / มี  ถ้ามีโปรดระบุโรค (If yes, please specify) ................................................................................
  

If Yes, Please Specify/ ถ้ามี โปรดระบุ :           Car/ รถยนต์             Motorcycle/ รถจักรยานยนต์

Military Service/ การเกณฑ์ทหาร :        Not Yet/ ยัง          Completed/ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว           Exempted/ ได้รับการยกเว้น    ระบุ ..............................................

Hobbies/ งานอดิเรก

Member of Clubs, Associates and Etc./ คลับ สมาคมฯ ที่ท่านได้เป็นสมาชิก .........................................................................................................................................

Other Activities/ กิจกรรมต่าง ๆ 

Marital Status/ สถานภาพ :        Single/โสด        Married/แต่งงาน        Divorced/หย่า        Widowed/หม้าย No. of Child(ren)/จำนวนบุตร

Checklist :          A copy of Identification Card / สำเนาบัตรประชาชน
           A copy of Household Registration / สำเนาทะเบียนบ้าน
           A copy of Certificate of Employment / สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
           A copy of Transcrips / สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
           A copy of Certificate of Military Service / สำเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
           Others / อื่น ๆ ระบุ

Picture

Date

วันที่

Position
ตำแหน่ง

Expected Salary
เงินเดือนที่ต้องการ

รูปถ่าย

Education Level
ระดับการศึกษา

Elementary School/ ประถมศึกษา
Jr.High School/ มัธยมศึกษาตอนต้น
High School/ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational Certificate/ ปวช.

High Vocational Certificate/ ปวส.
Bachelor Degree/ ปริญญาตรี

Master Degree/ ปริญญาโท

Period/ ระยะเวลา Name of Course/ ชื่อหลักสูตร Institute/ สถาบันฝึกอบรม

Others/ อื่น ๆ

From/จาก To/ถึง

From/จาก To/ถึง
From/จาก To/ถึง
From/จาก To/ถึง

ENGLISH  :        Fair       Good       Excellent TOEIC = ............... or TOEFL = ............... or Others = ............... or       Never take a test.

Name of Institution
ชื่อสถาบันที่ศึกษา

Faculty/ Major/ Minor Period/ ระยะเวลา

คณะ/ วิชาเอก/ วิชาโท
GPA

เกรดเฉลี่่ยFrom/ จาก To/ ถึง

JAPANESE :        Fair       Good       Excellent LEVEL =        N5       N4       N3       N2       N1       Never take a test.
OTHERS, Please specify : .............................  :          Fair         Good         Excellent

ท่านสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
(When can you start?)
      ทันที (Immediately)
      30 วัน (In 30 days)
      15 วัน (In 15 days)
      อื่น ๆ ระบุ (Other)
      ................................................

PERSONAL DETAILS (ประวัติส่วนบุคคล)

SPECIAL ABILITY (ความสามารถพิเศษ)

QUALIFICATION (ข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณา)

Typing/ พิมพ์ดีด :                  Thai(wpm)/ ไทย(คำ/นาที) = .......................                   English(wpm)/ อังกฤษ(คำ/นาที) = ........................

Computer Program /โปรแกรมคอมพิวเตอร์          โปรดระบุ  ..................................................................................................................................................................

Others/ อื่น ๆ 

Mr./ Mrs. / Ms. Date of Birth/ วัน เดือน ปีเกิด Age/ อายุ
นาย/ นาง/ นางสาว

Address/ ที่อยู่ Height/ ส่วนสูง
Nationality/ สัญชาติ

Social Insurance No./ หมายเลขประกันสังคม
Tax ID No./ หมายเลขบัตรผู้เสียภาษี

Mobile Phone No./ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail Address/ อีเมลล์แอดเดรส
Telephone No. (Home)/ โทรศัพท์ (บ้าน)

Possesion of Car and Motocycle/ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว :          No/ ไม่มี           Yes/ มี

Father’s Name/ ชื่อบิดา Occupation/ อาชีพ Company/ บริษัท Tel./ โทรศัพท์

Mother’s Name/ ชื่อมารดา Occupation/ อาชีพ Company/ บริษัท Tel./ โทรศัพท์

Sister-Brother/ ชื่อพี่ - น้อง
1.

2.

3.

Occupation/ อาชีพ Company/ บริษัท Tel./ โทรศัพท์

Driving License No./ ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

Name of Spouse/ ชื่อคู่สมรส Occupation/ Company/ Tel.
อาชีพ/ บริษัท/ โทรศัพท์

ID Card No./ เลขที่บัตรประชาชน
Expiry Date/ วันหมดอายุ

Weight/ น้ำหนัก
Religion/ ศาสนา

Place of Birth/ สถานที่เกิด

FAMILY BACKGROUND (ประวัติครอบครัว)

EDUCATION (การศึกษา)

LANGUAGE ABILITY (ความสามารถทางด้านภาษา)

SPECIAL COURSE (หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ)

RECOGNITION (เกียรตินิยม ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ)

REFERENCE PERSONS (บุคคลอ้างอิง)

WORK EXPERIENCE (Rank from latest employer) / ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากสถานที่ทำงานล่าสุด)

I hereby certity that the information and any supporting documents provided as part of this application process is and will be complete and accurate.  
The company reserves the right to take immediate termination without any compensation if any fault or misleading information given by me in connection with
my applkication was found. (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้รวมถึงเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลทั้งหมดนี้
ตรวจแล้วว่าไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ  

Name of Company
ชื่อบริษัท

Position
ตำแหน่ง

Job Description
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

Period of Working

From/จาก

Reson of leaving / สาเหตุที่ลาออก

Reson of leaving / สาเหตุที่ลาออก

Reson of leaving / สาเหตุที่ลาออก

Sign / ลงนาม ___________________________________________________________

To/ถึง
Salary/เงินเดือน

Starting Final

Please give 2 references who are not relatives or friends. (ผู้รับรอง 2 ท่านที่ไม่ใช่เพื่อนหรือญาติ)
Name / ชื่อ   Position / ตำแหน่ง   Relation / ความสัมพันธ์  Telephone / โทรศัพท์
Name / ชื่อ   Position / ตำแหน่ง   Relation / ความสัมพันธ์  Telephone / โทรศัพท์
Are you related to anyone now employed here? (มีผู้ใดที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้?)
Name / ชื่อ   Position / ตำแหน่ง   Relation / ความสัมพันธ์  Telephone / โทรศัพท์
Name / ชื่อ   Position / ตำแหน่ง   Relation / ความสัมพันธ์  Telephone / โทรศัพท์

Year / ปี Title / ชื่อ-ประเภทรางวัล Institute or Organization / ชื่อสถาบัน หรือองค์กร


