ใบสมัครงาน
ECOSEAL CO., LTD. / บริษทั อีโคซีล จํากัด

APPLICATION FORM

ส่ วนสู ง (ซ.ม.) นําหนัก (กก.)
High ……
Weight ……

ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือเล่น
Name - Surname (Thai) ____________________________________________________________________________
Nickname __________________________
ชือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Name - Surname (English) _______________________________________________________________________________________________________________
ตําแหน่งทีสมัคร
Position applied 1._________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3.____________________________________
เงินเดือนทีตอ้ งการ
วันทีสามารถเริ มงานได้
Salary required _____________________________________________________
Date Available for Employment ___________________________________________

ประวัติส่วนตัว / Personal History
ทีอยูป่ ัจจุบนั
โทรศัพท์
Present address ___________________________________________________________________________________
Tel. __________________________
ภูมิลาํ เนาเดิม
โทรศัพท์
Previous address__________________________________________________________________________________
Tel. __________________________
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานทีเกิด (จังหวัด)
กรุ๊ ปเลือด
ส่ วนสู ง
Date of birth ______________________________
Age _________________ Place of Birth ___________________
Blood Group ___________Hight _____________________
เชือชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
นําหนัก
Race _____________________________________
Nationality ______________________ Religion ___________________________________
Weight ___________________
บัตรประจําตัวประชาชน
ออกให้ ณ
วันทีออก
บัตรหมดอายุ
ID Card No. _______________________________ Issued at _______________________
Issued Date _____________________ Expired Date _______________
บัตรประกันสังคมเลขที
บัตรผูเ้ สี ยภาษีอากรเลขที
Social Card No. __________________________________________________
Tax Card No. ________________________________________________________
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรื อยัง
เกณฑ์ทหารแล้ว
ได้รับการยกเว้น เพราะ
ยังไม่ได้เกณฑ์ ถึงกําหนดเมือ
Have you completed the military service ?
Yes,
Exempted, Speccify reason _____________
No, Specify When ___________
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
Marital Status
Single
Married
Widowed
Divorced
ชือสามี/ภรรยา
อาชีพ / สถานทีทาํ งาน
โทรศัพท์
Name of Spouse ______________________________ Occupation / Employer ___________________________________________
Tel. ______________________
จํานวนบุตร (คน)
No. of children __________________________________

ประวัติครอบครัว
Family Particulars
ชื+อ - นามสกุล
Name - Surname
บิดา ( Father's Name )

อายุ
Age

ทีอ+ ยู่ (โดยละเอียด)
Address

อาชีพ
Occupation

โทรศัพท์
Tel.

มารดา ( Mother's Name )
พี/น้อง ( Brother / Sister 's Name )
1.
2.
3.
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ประวัติการศึกษา / Education Background
ระดับการศึกษา
Level
ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษา
Secondary School
อาชี วศึกษา
Vocational School
ปริ ญญาตรี
Bachelor Degree
ปริ ญญาโท
Master Degree
อืนๆ
Other

ชื อสถานการศึกษา
Name of School

วุฒิทีได้รับ
Degree/Certificate

ศึกษาระหว่างปี
Period from to

วิชาเอก
Major Subject

เกรด
G.P.A.

กิจกรรมระหว่างการศึกษา
Activities While studying _____________________________________________________________________________________________________________________

การฝึ กอบรม / การฝึ กงาน / ดูงาน Special Training
ชืMอหลักสู ตร
Name of Course

จัดโดย
Organized by

ระยะเวลาอบรม
Period of Time

ประกาศนียบัตร
Certificate / Award

ความสามารถทางด้ านภาษา / Language Proficiency
ภาษา / Language

พูด / Speak
น้อย
พอใช้
ดีมาก
Slight
Fair
Fluent

อ่ าน / Read
น้อย
พอใช้
ดีมาก
Slight
Fair
Fluent

เขียน / Write
น้อย
พอใช้
ดีมาก
Slight
Fair
Fluent

อังกฤษ / English
อืน ๆ / Other

ความสามารถพิเศษ / Special Abilities
พิมพ์ดีด
Typing
ท่านมีพาหนะส่ วนตัวหรื อไม่ /
มี / Yes,
รถยนต์
Car
รถจักรยานยนต์
Motorcycle

: ไทย / Thai ___________________ คําต่อนาที / WPM.
: อังกฤษ / English________________คําต่อนาที / WPM.
Do you have a car and a driving licence ?
ไม่มี / No
: ใบอนุญาตขับขีเลขที
: Driver 's License No. ____________________________
: ใบอนุญาตขับขีเลขที
: Driver 's License No. ____________________________

ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์ / Computer Knowledge
____________________________________________
เครื องใช้สาํ นักงาน / Office Machine
____________________________________________
อืน ๆ / Other
____________________________________________

การเป็ นสมาชิกสมาคมและกิจกรรม / Membership in Association and activities
ชื อสโมสร / สมาคม ทีเป็ นสมาชิ ก
Name of Association

ตําแหน่ง
Position

กิจกรรมทีทาํ
Responsibility
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ประสบการณ์ การทํางาน / Record of Previous Employment
(เริ&มจากงานปัจจุบัน / Start with your present employer)
ชือสถานทีทาํ งาน
ทีอยู่
โทร.
Name of employer _______________________________________ Address _______________________________________ Tel. __________________
ประเภทของกิจการ
ตําแหน่ง
เงินเดือน
Nature of business ______________________________________ Position ________________________________________ Salary ________________
ระยะเวลา จาก
ถึง
รวมเวลา
ปี /เดือน
Duration from _________________________________
to ______________________________ total ____________________ Year/mth _____________
หน้าทีและความรับผิดชอบ
Duties and responsibilities _______________________________________________________________________________________________________
ตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ชือ
Direct supervisor ____________________________________________________________ name __________________________________________
เหตุผลทีออก
Reason of leaving ______________________________________________________________________________________________________________
ชือสถานทีทาํ งาน
ทีอยู่
โทร.
Name of employer _______________________________________ Address _______________________________________ Tel. __________________
ประเภทของกิจการ
ตําแหน่ง
เงินเดือน
Nature of business ______________________________________ Position ________________________________________ Salary ________________
ระยะเวลา จาก
ถึง
รวมเวลา
ปี /เดือน
Duration from _________________________________
to ______________________________ total ____________________ Year/mth _____________
หน้าทีและความรับผิดชอบ
Duties and responsibilities _______________________________________________________________________________________________________
ตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ชือ
Direct supervisor ____________________________________________________________ name __________________________________________
เหตุผลทีออก
Reason of leaving ______________________________________________________________________________________________________________
ชือสถานทีทาํ งาน
ทีอยู่
โทร.
Name of employer _______________________________________ Address _______________________________________ Tel. __________________
ประเภทของกิจการ
ตําแหน่ง
เงินเดือน
Nature of business ______________________________________ Position ________________________________________ Salary ________________
ระยะเวลา จาก
ถึง
รวมเวลา
ปี /เดือน
Duration from _________________________________
to ______________________________ total ____________________ Year/mth _____________
หน้าทีและความรับผิดชอบ
Duties and responsibilities _______________________________________________________________________________________________________
ตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ชือ
Direct supervisor ____________________________________________________________ name __________________________________________
เหตุผลทีออก
Reason of leaving ______________________________________________________________________________________________________________

บุคคลอ้างอิง
Business References
ชื&อ
Name

สถานทีท& าํ งาน
Company

ตําแหน่ ง
Position

ความสั มพันธ์ (กับผู้สมัคร)
Relation

โทร.
Tel.
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เรืองอืน ๆ
Other Details
ท่านเคยสมัครบริ ษทั นีมาก่อนหรื อไม่
Have you ever applied to this Company ?

เคย
Yes

ตําแหน่งทีสมัคร
Position ____________________________________

ไม่เคย
No

ท่านมีเพือนหรื อคนรู ้จกั อยูใ่ นบริ ษทั นีหรื อไม่
Do you have any friend in this Company ?

มี ชือ - นามสกุล
สังกัด
Yes, Name __________________________ Dept. ______________

ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่
Do you have any personal illness ?

มี (โปรดระบุโรค)
Yes ____________________________

ไม่มี
No

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานได้อย่างไร
How do you know this applied information ?

หนังสื อพิมพ์
Newspaper ______________________

เพือน
Friend

อืนๆ
Other

ท่านเคยต้องคําพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย / เคยทําผิดทางอาญา
Have you ever been judged bankrupt and / or a crime ?

เคย
Yes

ไม่เคย
No

ท่านเคยถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดหรื อไม่
Have you ever been dismissed without offence ?

เคย
Yes

ไม่เคย
No

ท่านยินยอมหรื อไม่หากบริ ษทั เห็นสมควรโอนย้ายท่านไปทํางานในหน่วยงานอืนหรื อบริ ษทั ในเครื อ
Would you be willing to accept a tranfer to a different unit or company branch ?

ยินยอม
Yes

ไม่ยนิ ยอม
No

ไม่มี
No

บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
โทร.
Person to contact in case of emergency ____________________________________________________
Tel. _______________________________
ทีอยู่
Address ___________________________________________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบสมัครทังหมดนีเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหลังจากข้าพเจ้าทํางานแล้วพบว่าข้อความในใบสมัคร
หรื อเอกสารทีนาํ มาแสดงไม่เป็ นความจริ ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิYทีจะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่าย ค่าชดเชย หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ทังสิ น
I certify that all statements given this application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement ,
The company has the right to terminate my employment without any compensation or saverance pay.

ลงชือ / Signature

วันที / Date

เฉพาะเจ้าหน้ าทีบริษัท
For Officer use only
ตําแหน่งทีจา้ ง
แผนก / ฝ่ าย
Position Employed ______________________________________________
Department / Division ________________________________________
เงินเดือน
รายได้อืน
Salary _______________________________________________________
Other Income _______________________________________________
วันเริ มงาน
Commencement Date ________________________________________________________________________________________________________

ผูจ้ ดั การแผนก/ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
Dept. Manager/Div. Director

ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล
Human Resources Manager

กรรมการผูจ้ ดั การ
Managing Director

FM-HR-03 Rev.02 (11/09/2560)

