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EMPLOYMENT APPLICATION
โปรดอ่านค าแนะน าต่อไปนี้ด้วยความรอบคอบก่อนกรอกใบสมัคร

ตอบค าถามทุกข้อให้ละเอียด ข้อความที่ท่านให้เกี่ยวกับคุณสมบัติของท่านจะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาว่าจ้าง 

ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท่านจะต้องตอบค าถามทุกข้อให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด มิฉะนั้น จะท าให้การพิจารณาใบสมัครล่าช้า รูปถ่าย

หรือพลาดโอกาสที่จะได้งาน   หากมีค าถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่าน  หรือท่านไม่มีค าตอบโปรดเขียนค าว่า "N/A" หรือ "-" ลงไป PHOTO

ผู้เขียนภาษาอังกฤษได้ (ปริญญาตรีข้ึนไป) โปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING OUT APPLICATION ;

         All requested information must be finished.  The information you give will be sued to determine your qualifications for employment.  
It is IMPORTANT that you answer all questions on your application completedly and accurately ; failure to do so may delay in consideration and 
could mean loss of employment opportunities. If an item does not apply to you, or it there is no information to be given, please write "N/A" for not 
applicable.  Applicants that are able to write English (Bachelor), shoud completed the application in English.

วันที่เขียนใบสมัคร ต าแหน่งงานที่สมัคร ท างานเป็นกะ Shift work ต้องการเงินเดือน ต่ าสุด

Date of application Kind of position applied for [   ]  ได้ Yes Minimum acceptable

________/________/________ ______________________________________________ [   ] ไม่ได้ No __________________บาท/เดือน

รายละเอียดส่วนตัว / PERSONAL DETAILS

ช่ือ-สกุล นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________________________________________________________ชื่อเล่น/Nickname____________________

Name-Surname Mr./Mrs./Miss. ________________________________________________________________________________________________________หมู่เลือด/Blood Group________________

เพศ [   ] ชาย Male อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง สัญชาติ

Sex [   ] หญิง Female Age Weight Height Nationality

สถานที่เกิด วัน เดือน  ปีเกิด ศาสนา

Place of Birth Date of Birth Religion

ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ

Present Address Mobile Phone No.

ที่อยู่ตามทะเบียนส ามะโนครัว โทรศัพท์

Registered Address Telephone No.

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ออกให้โดย วันที่ออก

Identification No. Issued by Issued Date

สถานภาพสมรส  [   ] โสด Single [   ] แต่งงาน Married [   ] หม้าย Widowed วันหมดอายุ

Marital Status [   ] หย่า Divorced [   ] แยกกันอยู่ Separated Expired Date

ช่ือ-สกุลคู่สมรส ที่ท างานของคู่สมรส

Spouse's name Spouse' s office

จ านวนบุตร จ านวนบุตรที่ก าลังศึกษา จ านวนบุตรซึ่งอายุเกิน 21 ปี

No.of Children No. of Children in School No.of Children over 21 years 

ช่ือ-นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา

Name-Surname Sex Age Education

1.

2.

3.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด
THAI PARKERIZING CO., LTD.
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ช่ือ-สกุลบิดา อายุ สัญชาติ อาชีพ

Father's name Age Nationality Occupation

ช่ือ-สกุลมารดา อายุ สัญชาติ อาชีพ

Mother's name Age Nationality Occupation

จ านวนพ่ีน้อง (นับผู้สมัครรวมด้วย)

No.of Brother/Sister

อายุ

Age

1.

2.

3.

ท่านเป็น หรือเคยเป็นสมาชิกสมาคม, สหภาพแรงงาน ฯลฯ หรือไม่ [   ] เคย Yes

Are you now, or have you ever been a member of any associations, union, etc. ? [   ] ไม่เคย No

งานอดิเรกของท่าน

Hobbies

ท่านยังต้องปฎิบัติตาม พ.ร.บ การเกณ์ทหารหรือไม่ ?

Have you ever served in the military service ?

[   ] ต้อง โดยจะถึงก าหนดเม่ือ [   ] ไม่ต้อง ได้รับการยกเว้น เนื่องจาก

      Yes, specify when       No, exempted specify reason

ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND

วุฒิที่ได้รับ

ตั้งแต่ ถึง Certificate

From To

ประถมศึกษา

Primary

มัธยมศึกษา

Secondary

ปวช., ปวท.

Certificate

ปวส.

Diploma

ปริญญาตรี

Bachelor's Degree

ปริญญาโท

Master's Degree

ประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ

Other Certificate

การอบรม / TRAINING
ช่ือหัวข้อ สถาบันการอบรม ระยะเวลา

Subject Institute Duration

Address/Office Telephone No.

Period ช่ือสถานศึกษา, จังหวัดและประเทศ

Name - Surname Occupation/Position

คะแนน วิชาเอก

ระยะเวลา

ระดับการศึกษา

Level Institute name, City & Country GPA Major Subject

ช่ือ-นามสกุล อาชีพ/ต าแหน่ง ที่อยู่/ที่ท างาน โทรศัพท์
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ความสามารถด้านภาษา / LANGUAGE

ความเข้าใจ การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษา Understanding Speaking Reading Writing

Languages ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

Excellent Good Fair Excellent Good Fair Excellent Good Fair Excellent Good Fair

ไทย / Thai

อังกฤษ / English

ญ่ีปุ่น / Japanese

อ่ืน ๆ (ระบุ) / Other (Specify)

ความสามารถพิเศษและความช านาญในการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ /SPECIAL SKILLS YOU POSSESS & E/Q YOU CAN USE
พิมพ์ดีด / Typing [   ] ไทย / Thai ________________ ค า/นาที Wpm. [   ] อังกฤษ / English___________________ ค า/นาที Wpm.

ความสามารถในการขับข่ี [   ] รถยนต์ Motorcar [   ] รถจักรยานยนต์ Motorcycle

Driving ability เลขที่ใบขับข่ี / License No. เลขที่ใบขับข่ี / License No.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Software programs

ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ

Other special skills

ประวัติการฝึกงาน / ท างาน  (เรียงจากปัจจุบันข้ึนไป) / PROVIOUS EMPLOYMENT (List from the present)
1. วันเข้าท างาน Date of employment ต าแหน่ง / Job Title อัตราเงินเดือน / Last Salary

จาก / From ถึง / To

ช่ือที่ท างาน, ที่ต้ังและโทรศัพท์ / Name, address & Tel. No. ช่ือและต าแหน่งของหัวหน้างาน / Name & address of immediate boss

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ / Description of works

เหตุผลที่ลาออก / Reason of leaving

2. วันเข้าท างาน Date of employment ต าแหน่ง / Job Title อัตราเงินเดือน / Last Salary

จาก / From ถึง / To

ช่ือที่ท างาน, ที่ต้ังและโทรศัพท์ / Name, address & Tel. No. ช่ือและต าแหน่งของหัวหน้างาน / Name & address of immediate boss

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ / Description of works

เหตุผลที่ลาออก / Reason of leaving

3. วันเข้าท างาน Date of employment ต าแหน่ง / Job Title อัตราเงินเดือน / Last Salary

จาก / From ถึง / To

ช่ือที่ท างาน, ที่ต้ังและโทรศัพท์ / Name, address & Tel. No. ช่ือและต าแหน่งของหัวหน้างาน / Name & address of immediate boss

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ / Description of works

เหตุผลที่ลาออก / Reason of leaving
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ข้อมูลเพ่ิมเติม / Further Information
ท่านเคยถูกไล่ออกจากงาน เนื่องจากความประพฤติ หรือปฏิบัติงานไม่ดีพอ หรือไม่ [   ] เคย Yes

Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory ? [   ] ไม่เคย No

ท่านเคยถูกจับ หรือเคยต้องคดีอาญาหรือไม่ [   ] เคย Yes

Have you ever been arrested and convicted of crime ? [   ] ไม่เคย No

ท่านเคยป่วยหนัก เป็นโรคเร้ือรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือหย่อนสมรรถภาพอย่างใดมาก่อน หรือไม่ [   ] เคย Yes

Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease ? [   ] ไม่เคย No

ท่านเคยเป็น หรือก าลังเป็นโรคเหล่านี้ หรือไม่ [   ] เคย Yes [   ] โรคหัวใจ / Heart disease [   ] วัณโรค / Tuberculosis

Have you ever been disease : [   ] ไม่เคย No [   ] โรคมะเร็ง / Cancer [   ] โรคตับ / Liver disease

[   ] โรคเบาหวาน / Insulin receptor [   ] โรคไต / Kidney disease

[   ] โรคความดันโลหิต / Hypertension [   ] โรคเกาส์ / Gout

[   ] โรคภูมิแพ้ / Allergic [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ) / Other (Specify)

ท่านยินดีให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการเร่ิมงานกับบริษัทฯ หรือก่อนการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือไม่ [   ] ยินดี Yes

May inquiry be made physical check up before working or probation ? [   ] ไม่ No

ท่านยินดีให้เราสอบถามไปยังบริษัทที่ท่านท างานอยู่ในขณะนี้ และในอดีตเก่ียวกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติของท่านได้หรือไม่ [   ] ยินดี Yes

May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualitifcations and character ? [   ] ไม่ No

ท่านมีบุคคลที่รู้จักท างานในบริษัทฯ นี้หรือไม่ [   ] ไม่มี No

Have you ever relatives/friend, working that khown to you. [   ] มี Yes ถ้ามีโปรดกรอกข้อความด้านล่าง If yes, please fill out below ;

ช่ือ - สกุล ฝ่าย / แผนก ต าแหน่ง ความสัมพันธ์

Name - Surname Dept. / Sect, Job title Relationship

1.

2.

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ / Incase of emergency, please notify ;

ช่ือ-สกุล ความสัมพันธ์

Name-Surname Relationship

ที่อยู่ โทรศัพท์

Address Tel.

ท่านจะเร่ิมงานกับบริษัทฯ ได้เม่ือไรในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง

When can you start work wit us, if employed ?

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาท างานแล้ว ปรากฏว่าข้อความใน

ใบสมัครงาน เอกสารที่น ามาแสดงหรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง   บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือ

ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ข้าพเจ้า

I CERTIFY thal all statement give in this application form are ture.  If any is found to be untrue ofter engagement, the company 

has the right to terminate my employment without any compensation or serverance pay with soever.

ลงช่ือ ผู้สมัคร

Signature Applicator

วันที่

Date
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