อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ใบสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

รูปถ่าย

ตำแหน่งที่สมัคร
POSITION APPLIED FOR : 1…………………………………………………. 2. …………………………………………………
เงินเดือนที่ตอ้ งกำร
บำท/เดือน พร้อมเริ่ มงำนวันที่
SALARY REQUIRED
: ……………………………..……. Baht/Month DATE READY TO START …………………………………..
1. รายละเอียดส่ วนตัว : PERSONAL DETAILS
ชื่อ - นำมสกุล
Name : …………………………………………………………………..
วันเดือนปี เกิด
Date of Birth : …………………………………………………………..
สถำนที่เกิด
Place of Birth : ……………………………………………………….

อำยุ
เชื้อชำติ
Age : ……………………. Ethnicity : ……………………………
น้ ำหนัก
สัญชำติ
Weight : …………………. Nationality : ………………………….
ส่วนสูง
ศำสนำ
Height : ………………….. Religion : …………………………….

บัตรประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ
Identification no : ………………………………………………………. Issued by : ………………………………………………………………..
วันออกบัตร
วันหมดอำยุ
Issued Date : ……………………………………………………………. Valid until : …………………………………………………………………
ที่อยูป่ ัจจุบนั
Present Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (บ้ำน) :
โทรศัพท์มือถือ
Telephone no. (House) : …………………………………………………
Telephone no. (Molie) : ………………………………………
2. รายละเอียดครอบครัว : FAMILY DETAILS
สถำนภำพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้ำย
 หย่ำ
 แยกกันอยู่
Marital Status :
Single
Married
Widow
Divorced
Separated
ชื่อคู่สมรส
จำนวนบุตร
Spouse’s Name : …………………………………………………………… no. of children : ………………………………………………………
อำชีพ
เพศ : Sex
Occupation : ………………………………………………………………..
อายุ : Age
ที่ทำงำน / บริ ษทั
Office : ……………………………………………………………………..
ชื่อบิดำ
อำยุ
ปี
 ยังมีชีวิต
 เสี ยชีวิต
Father’s Name : ………………………………………………. Age……………..Year
Alive
Passed Away
อำชีพ
ที่ทำงำน
Occupation : ………………………………………………….. Office ……………………………………………………………………………..
ชื่อมำรดำ
อำยุ
ปี
 ยังมีชีวิต
 เสี ยชีวิต
Mother’s Name : ………………………………………………. Age……………..Year
Alive
Passed Away
อำชีพ
ที่ทำงำน
Occupation : …………………………………………………..
Office …………………………………………………………………….
ที่อยูบ่ ิดำ - มำรดำ
โทรศัพท์
Home Address : ………………………………………………………………………………… Telephone : ………………………………………
จำนวนพี่นอ้ ง (รวมผูส้ มัคร)
คน
ชำย
คน
หญิง
คน ผูส้ มัครเป็ นคนที่ ของครอบครัว
Number of brother and sister (Included Applicant)……Persons Male……Persons Female………..Persons You are no.…….of your family

ลาดับ
No.
1
2
3
4
5

ชื่ อ-สกุล
NAME

อายุ
AGE

อาชีพ
OCCUPATION

สถานที่ทางาน/สถานศึกษา
OFFICE/SCHOOL

3. รายละเอียดการศึกษา : EDUCATIONAL DETAILS
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ระดับการศึกษา
EDUCATION LEVEL

ชื่ อสถานศึกษา
NAME OF SCHOOL

จาก-ถึง
FROM-TO

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
DEGREE OBTAINED

วิชาเอก
MAJOR
SUBJECT

คะแนนเฉลี่ย
AVE. GRADE

ประถมศึกษำ
Primary School
มัธยมตอนปลำย
High School
อำชีวศึกษำ
Vocational
วิทยำลัย / อำชีวชั้นสูง
College
มหำวิทยำลัย
University
อื่น ๆ ระบุ ……………….
Other

กิจกรรมพิเศษในระหว่ำงศึกษำ : EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รำยละเอียดกำรฝึ กงำนระหว่ำง หรื อ หลังกำรศึกษำ : WORKING EXPERIENCE
ชื่อสถำนประกอบกำร
ลักษณะงำนที่ทำ
NAME OF EMPLOYER
JOB DETAILS

4. ความสามารถทางภาษา : LANGUAGE
ภาษา
LANGUAGE
อังกฤษ : English
จีน : Chinese ……………………….
อื่น ๆ : Other ………………………….

พูด
SPOKEN

เขียน
WRITTEN

อ่าน
READING

เข้าใจ
UNDERSTAND

ระหว่ำง
DATE (FROM-TO)

 โปรดระบุว่า
 Indicate whether
พอใช้
ดี
ดีมาก

- Fair
- Good
- Excellent

\

5. ความสามารถพิเศษ : SPECIAL SKILLS
 ควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ดีด
ภำษำไทย คำ/นำที
ภำษำอังกฤษ
คำ/นำที
Ability in Typing
Thai …………………w/m English………………………. w/m
 ควำมสำมำรถในกำรเขียนชวเลข
ภำษำไทย คำ/นำที
ภำษำอังกฤษ
คำ/นำที
Ability in shorthand
Thai …………………w/m English………………………. w/m
 ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ ภำษำ/โปรแกรม
Ability in computer / Programs ………………………………………………………………………………………………………………..
 ควำมสำมำรถใช้เครื่ องใช้สำนักงำนอื่น ๆ
Ability in other office instruments …………………………………………………………………………………………………………….
6. ฐานะการรับราชการทหาร : MILITARY STATUS
ท่ำนยังมีพนั ธะเกี่ยวกับกำรรับรำชกำรทหำรหรื อไม่ ? Are you subject to military service ?
 มี : Yes
 ไม่มี : No
 เหตุผล : Reason ……………………………………………………………
7. สุ ขภาพ : HEALTH
สุขภำพปัจจุบนั : Present state of Health : …………………………………………………………………………………………………………..
ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่ ถ้ำมีโปรดระบุ : Do you have any disease ? If so, please tell ………………………………………………………
8. การไปปฏิบัติงานต่ างจังหวัด : UPCOUNTRY OPERATION
เป็ นกำรประจำ : Fixed
เป็ นครั้งครำว : Temporary
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ไม่ขดั ข้อง : Yes
ไม่ขดั ข้อง : Yes




ขัดข้อง : No
ขัดข้อง : No
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9. ประวัติการทางาน : PREVIOUS EMPLOYMENT
จาก-ถึง
FROM-TO

ชื่อนายจ้าง/บริษัท
NAME OF EMPLOYER

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ
LAST POSTITION/RESPONSIBILITY

เงินเดือนสุดท้าย
LAST SALARY

เหตุผลที่ลาออก
REASON FOR LEAVING

10. การฝึ กอบรม : TRAINING
โปรดระบุชื่อหลักฐำน/สถำบัน และระยะเวลำอบรม : Please mention training courses / Institute / Time of Training
หลักสูตร
COURSE

สถำบัน
INSTITUTE

ระยะเวลำกำรอบรม
TIME OF TRAINING

ที่อยู่ / ADDRESS

อำชีพ / OCCUPATION

11. บุคคลอ้างอิง : PERSONAL REFERENCE
ชื่อ - สกุล / NAME

กรณีฉุกเฉินให้ติดต่อ : In case of emergency, notice
ชื่อ : Name ……………………………………….. ที่อยู่ : Address ………………………….. โทร. : Tel …………………………………….
12. รายละเอียดอื่น ๆ : FURTHER INFORMATION
A) ท่ำนมีรถยนต์ / รถจักรยำนยนต์ ส่ วนตัวหรื อไม่ ? Are you a car or motorcycle owner ?……………………………………………
B) ท่ำนมีใบขับขี่ยำนพำหนะหรื อไม่ ? Do you hold a driving license ?………………………………………………………………….
C) งำนอดิเรก ควำมสนใจ และกีฬำที่ชอบ : Present hobbies, interests, sports
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D) บอกเหตุผลที่ท่ำนอยำกเข้ำมำร่ วมทำงำนกับมูลนิธิ : Give your reason for wanting to join our office
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E) ท่ำนมีญำติพี่นอ้ งทำงำนในมูลนิธิน้ ีหรื อไม่ ? ถ้ำมีแจ้งชื่อและตำแหน่งงำนในปัจจุบนั
Do you have any relatives in our Institute or any other Commercial Company ? If so please give name and present job, it known.
1. ชื่อ : Name ……………………………………………………… ที่อยู่ / สถำนที่ทำงำน : Address ……………………………
2. ชื่อ : Name ……………………………………………………… ที่อยู่ / สถำนที่ทำงำน : Address ……………………………
G) แจ้งชื่อพนักงำนในมูลนิธิน้ ีที่ท่ำนรู ้จกั ดี : Give the name of anyone in our office well known by you at any time.
1. ชื่อ : Name ……………………………………………………… ตำแหน่ง : Position ………………………………………….
2. ชื่อ : Name ……………………………………………………… ตำแหน่ง : Position ………………………………………….
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่กรอกในใบสมัครนี้เป็ นควำมจริ ง ครบถ้วนและถูกต้อง หำกเป็ นควำมเท็จ หรื อเป็ นคำตอบที่บิดเบือนจำกควำมจริ งให้ถือเป็ นเหตุ
ที่จะบอกเลิกสัญญำจ้ำงได้
I certify that all statements in this application are true, complete and correct ; any false statement of omission of information may be considered
cause for dismissal.

วันที่ : Date
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ลำยมือชื่อผูส้ มัคร : Signature of applicant
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