
1) ต าแหนง่ (Position)

ต าแหน่งทีส่มัคร (Position Applied) วนัทีส่มัคร (Applied Date)

2) ขอ้มลูบคุคล (Personal Data)    

ชือ่-สกลุ ผูส้มัคร (Name of Applicant)

ชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ นาย นางสาว นาง

First Name Family Name Initial Mr. Miss Mrs.

เพศ (Sex)  ชาย (Male)           หญงิ  (Female)        สญัชาต ิ(Nationality) วนัเกดิ  (Birth Date) อาย ุ(Age)     ปี (Yrs.)

เลขทีบ่ตัรประชาชน ศาสนา (Religion) สถานทีเ่กดิ (Birth Place)

สถานะภาพสมรส (Marital Status)

โสด (Single) แตง่งาน (Married) หยา่ (Divorced) มา่ย  (Widowed) จ านวนบตุรธดิา  (No. of Children)

ทีอ่ยู ่(เลขที,่ ถนน, เขตหรอือ าเภอ, จังหวดั, รหัสไปรษณีย)์ (Address (No., Street, City, State, Zip Code)  โทรศพัทท์ีบ่า้น (Home Telephone)

 โทรศพัทธ์รุกจิ (Business Telephone)

งานปัจจบุนั (Present Employment)

ต าแหน่ง (Position) บรษัิท (Company) โทร (Tel) อัตราเงนิเดอืน (Salary)  บาท (Bath)

มรีถยนตส์ว่นตวั (Do you own a car?) ม ี(Yes) ไมม่ ี(No)

มใีบขบัขีร่ถยนตส์ว่นตวั (Do you have a valid driving license?) ม ี(Yes) ไมม่ ี(No) ประเภท(Class)

3) การศกึษา (Education)

(School and Location/ Only Highest degree of each Level Attended)

ประถมศกึษา  (Secondary School)

มัธยมศกึษา (High School)

อาชวีะศกึษา (Vocational School)

วทิยาลยั/มหาวทิยาลยั (College or University)

การศกึษาอืน่ๆ (Other Courses)

ความช านาญเฉพาะทาง (Major Subjects of Specialization)   ภาษาอังกฤษ (English Language):   5 = ดี (Good)   3 = พอใช้ (Fair)   1 = ปรับปรุง (Poor)
  1) พูด (Speaking)                2) อ่าน (Reading)                   3) เขียน (Writing)

4) ผูส้มคัรต าแหนง่เลขานกุาร/พนกังานในส านกังาน (Applicant for Secretary/Office Staff)

หน่วยความช านาญ (Unit)

ซอฟทแ์วร ์(Software)

ทักษะ (Skill)

คอมพวิเตอร(์Computer)

พมิพด์ดี (Typing)

Photo Here

ติดรูป 

Employment Application Form

วฒุบิตัร

(Degree)

ประสบการณ์/ปี
(Experience / Year)

ระบปุระสบการณ์การอบรมงานดา้นเลขานุการหรอือืน่ๆ ทีอ่าจมปีระโยชน์

ตอ่การสมัครงาน (List secretarial training courses completed and any other 

trainings which maybe helpful in considering your application.)
ไทย:ค า/นาท ี(Thai: Words / Min)

อังกฤษ:ค า/นาท ี(Eng.: Words / Min)

แบบฟอรม์สมัครงาน 

สถานทีท่ างาน  (Preferred Work Location):

   กรงุเทพฯเทา่นัน้ (Bangkok Only) 

   แลว้แตง่าน (Depends on Work)

สถานศกึษาและทีต่ัง้/เฉพาะระดบัสงูสดุของแตล่ะขัน้การศกึษา จ านวนปีทีเ่รยีน

(No. of Years)

วนัจบการศกึษา

(Graduation Date)

Rev.00, Date 01/09/2017 1/3 F-HRO-08-02



5) ขอ้มลูครอบครวั (Family Data)

บดิา (Father) ชือ่/สกลุ (First Name/Family Name) มชีวีติ (Alive) เสยีชวีติ (Dead)

ทีอ่ยู/่เลขที,่ถนน,เขตหรอือ าเภอ,จังหวดั,รหัสไปรษณีย ์[Address (No., Street, City, Stage, Zip Code)]  อาชพี (Occupation)

มารดา (Mother) ชือ่/สกลุ (First Name/Family Name) มชีวีติ (Alive) เสยีชวีติ (Dead)

ทีอ่ยู/่เลขที,่ถนน,เขตหรอือ าเภอ,จังหวดั,รหัสไปรษณีย ์[Address (No., Street, City, Stage, Zip Code)]  อาชพี (Occupation)

สาม/ีภรรยา (Husband/Wife) ชือ่/สกลุ (First Name/Family Name) มชีวีติ (Alive) เสยีชวีติ (Dead)

ทีอ่ยู/่เลขที,่ถนน,เขตหรอือ าเภอ,จังหวดั,รหัสไปรษณีย ์[Address (No., Street, City, Stage, Zip Code)]  อาชพี (Occupation)

พีแ่ละนอ้งซึง่ยังมชีวีติอยู ่(Remaining Brothers and Sisters)

6) ขอ้มลูการเกณฑท์หาร (Military Service)

สถานะภาพการเกณฑท์หาร (Military Service Condition) ผา่น (Completed) ยังไมผ่า่น (Not Completed) ยกเวน้ (Exempted)

ก าหนดวนัเกณฑท์หารถา้ยังไมผ่า่น (If not completed, when due)

เหตผุลกรณียกเวน้ (Reason if exempted)

7) สขุภาพ (Health)

สขุภาพ  ด ี(Good) ธรรมดา (Fair) มโีรคประจ าตวั (Underlying Disease)

โรคประจ าตวั/ถา้ม ี(Underlying Disease, if any)

ความบกพรอ่งของรา่งกาย/ถา้ม ี(Physical Defects, If any)

8)  ประวตักิารท างาน/ จากปจัจบุนัถงึอดตี (EMPLOYMENT HISTORY / List from present or most recent positions first)

1. ผูว้า่จา้ง (Name of Employer) ทีอ่ยู ่(Address)

โทร (Tel)

ประเภทธรุกจิ (Type of Business) แผนก (Department) ต าแหน่ง (Position)

หนา้ที ่(Duties) จ านวนลกูนอ้ง โดยตรง

(No of Subordinates)

ชือ่และต าแหน่งหัวหนา้งานโดยตรง (Name and Position of Immediate Supervisor)

วนัเริม่ท างาน (Start Date) วนัสดุทา้ยการท างาน (End Date) เงนิเดอืนเริม่ตน้ (Starting Salary) เงนิเดอืนเมือ่ออก (Last Salary)

เหตผุลการลาออก (Reason for Leaving) โบนัสปีสดุทา้ยทีไ่ดรั้บ (Last Year Bonus)

ผลประโยชนอ์ืน่ (Other Benefits)

2. ผูว้า่จา้ง (Name of Employer) ทีอ่ยู ่(Address)

โทร (Tel)

ประเภทธรุกจิ (Type of Business) แผนก (Department) ต าแหน่ง (Position)

หนา้ที ่(Duties) จ านวนลกูนอ้ง โดยตรง

(No of Subordinates)

ชือ่และต าแหน่งหัวหนา้งานโดยตรง (Name and Position of Immediate Supervisor)

วนัเริม่ท างาน (Start Date) วนัสดุทา้ยการท างาน (End Date) เงนิเดอืนเริม่ตน้ (Starting Salary) เงนิเดอืนเมือ่ออก (Last Salary)

เหตผุลการลาออก (Reason for Leaving) โบนัสปีสดุทา้ยทีไ่ดรั้บ (Last Year Bonus)

ผลประโยชนอ์ืน่ (Other Benefits)

ชือ่/สกลุ (First Name/Family Name) อาชพี/บรษัิท (Occupation/Company) โทร (Tel)อาย ุ(Age)
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3. ผูว้า่จา้ง (Name of Employer) ทีอ่ยู ่(Address)

โทร (Tel)

ประเภทธรุกจิ (Type of Business) แผนก (Department) ต าแหน่ง (Position)

หนา้ที ่(Duties) จ านวนลกูนอ้ง โดยตรง

(No of Subordinates)

ชือ่และต าแหน่งหัวหนา้งานโดยตรง (Name and Position of Immediate Supervisor)

วนัเริม่ท างาน (Start Date) วนัสดุทา้ยการท างาน (End Date) เงนิเดอืนเริม่ตน้ (Starting Salary) เงนิเดอืนเมือ่ออก (Last Salary)

เหตผุลการลาออก (Reason for Leaving) โบนัสปีสดุทา้ยทีไ่ดรั้บ (Last Bonus)

ผลประโยชนอ์ืน่ (Other Benefits)

4. ผูว้า่จา้ง (Name of Employer) ทีอ่ยู ่(Address)

โทร (Tel)

ประเภทธรุกจิ (Type of Business) งาน (Department) ต าแหน่ง (Position)

หนา้ที ่(Duties) จ านวนลกูนอ้ง โดยตรง

(No. of Subordinates)

ชือ่และต าแหน่งหัวหนา้งานโดยตรง (Name and Position of Immediate Supervisor)

วนัเริม่ท างาน (Start Date) วนัสดุทา้ยการท างาน (End Date) เงนิเดอืนเริม่ตน้ (Starting Salary) เงนิเดอืนเมือ่ออก (Last Salary)

เหตผุลการลาออก (Reason for Leaving) โบนัสปีสดุทา้ยทีไ่ดรั้บ (Last Bonus)

ผลประโยชนอ์ืน่ (Other Benefits)

9) ขอ้มลูอืน่ ๆ (Other Data)

บคุคลอา้งองินอกเหนอืจากญาตแิละนายจา้งเกา่ / ชือ่,ทีท่ างาน,โทรศพัท ์(Referees other than relatives and former employers / Name, Company and Telephone)

1)

2)

3)

บคุคลทีใ่หต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ (Contact Person in case of emergency)

ชือ่ (Name)

ทีอ่ยู ่(Address) โทร (Tel)

ทา่นทราบต าแหน่งวา่งของบรษัิทฯ อยา่งไร (How did you know about the job vacancies here?)

ถา้บรษัิทฯ รับทา่นเขา้ท างาน ทา่นสามารถเริม่งานไดเ้มือ่ใด (If accepted, when can you start?)

หลกัฐานประกอบการสมัคร (Additional Documents)

1) ส าเนาบตัรประชาชน (ID Card) แนบพรอ้มใบสมัคร (Attached) สง่ภายหลงั (Will be given later) ไมม่ ี(Not Available)

2) ส าเนาทะเบยีนบา้น (House Registration Certificate) แนบพรอ้มใบสมัคร (Attached) สง่ภายหลงั (Will be given later) ไมม่ ี(Not Available)

3) ส าเนาหลกัฐานการศกึษา (Certificates of Education) แนบพรอ้มใบสมัคร (Attached) สง่ภายหลงั (Will be given later) ไมม่ ี(Not Available)

4) ส าเนาทะเบยีนสมรส (Marriage Certificate) แนบพรอ้มใบสมัคร (Attached) สง่ภายหลงั (Will be given later) ไมม่ ี(Not Available)

5) หนังสอืรับรอง (Recommendation Letter) แนบพรอ้มใบสมัคร (Attached) สง่ภายหลงั (Will be given later) ไมม่ ี(Not Available)

10) ลงนาม (Signature)

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีก่รอกในใบสมัครและหลกัฐานทกุประการทีม่อบใหพ้รอ้มใบสมัครเป็นความจรงิทกุประการ

(I hereby certify that all of  the information I have provided in this application form is true and complete to the best of my knowledge and all attached

documents given by me are authentic.)

ลงนาม วนัที่

(Signature) (Date)
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