
ตําแหนงที่สมัคร เงินเดือนที่ตองการ     บาท
Position applied Expected salary         Baht

นามสกุล                             อายุ

SURNAME                               AGE                                       

วัน เดือน ปเกิด สถานที่เกิด  สัญชาติ                   เชื้อชาติ ศาสนา สวนสูง น้ําหนัก
DATE OF BIRTH PLACE OF BIRTH                           NATIONALITY                         RACE RELIGION HEIGHT  WEIGHT

หมายเลขบัตรประชาชน ออกให ณ. วันที่ออกบัตร            วันที่บัตรหมดอายุ
IDENTIFICATION CARD NO. Issued at ISSUED DATE           EXPIRED DATE

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขที่บัตรประกันสังคม
TAX CARD NO. Social Security Card No.

ที่อยูปจจุบัน
PRESENT ADDRESS

โทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ
HOME PHONE MOBILE PHONE

ที่อยูตามทะเบียนบาน
REGISTER ADDRESS

สถานภาพทางทหาร เกณฑแลว สมรส หยา

Military Status Yes Married Divorced

ชื่อบิดา                                อายุ อาชีพ โทรศัพท (Tel)
Father's  name                    Age Occupation

ชื่อมารดา อายุ อาชีพ โทรศัพท (Tel)
Mother's  name Age Occupation

พี่นองรวมบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู (Living Brothers & Sisters)

อายุ(Age)

อายุ(Age)

            ใบสมัครงาน  /  APPLICATION  FORM

( สวนที่ 1 )  รายละเอียดสวนตัว  :  Personal Data

ชื่อ-นามสกุล คูสมรส  (Spouse's Name)

MASTER COM ENGINEERING CO.,LTD.

 อาชีพ (Occupation)

               สถานภาพการสมรส

              Marital Status

ชื่อ ( ภาษาไทย ) นาย/นาง/นางสาว

      ยังไมเกณฑ

                No

ไดรับการยกเวน                    อื่นๆ

                  OthersExcepted

จํานวนบุตร(No.of Children) คน(Persons)สถานที่ทํางาน (คูสมรส)  (Spouse's Office)

สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน  (School /Office)

NAME ( IN ENGLISH ) MR./MRS./MISS

2)ชื่อ-นามสกุล (Name - Surname)

1)ชื่อ-นามสกุล (Name - Surname)

สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน  (School /Office)

 

รูปถาย  2"

Photo 2"
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ประวัติการศึกษา  ( EDUCATIONAL BACKGROUND )

ระดับการศึกษา คณะ ปที่สําเร็จ เกรดเฉลี่ย

  EDUCATIONAL LEVEL FACULTY YEAR LEAVE GPA

มัธยมตอนตน

SECONDARY

มัธยมตอนปลาย

HIGH SCHOOL

อาชีวศึกษา

VOCATIONAL

ปริญญาตรี

BACHELOR DEGREE

อื่นๆ

OTHER

ความสามารถทางภาษา และอื่น ๆ ( PROFICIENCY IN LANGUAGES )

 VERY GOOD GOOD FAIR  VERY GOOD GOOD FAIR  VERY GOOD GOOD FAIR

ไทย  (Thai)

อังกฤษ  (English)

จีน  (Chinese)

อื่นๆ  (Others)

พิมพดีด ไทย ( THAI ) คํา / นาที เครื่องใชสํานักงาน (โปรดระบุ)

(TYPING SPEED) WPM. ( OFFICE MACHINES)

Computer Skills

ยานพาหนะ หมายเลขใบขับขี่ (DRIVING LICENSE NO.)

(DRIVING) รถจักรยานยนต ( MOTORCYCLE ) หมายเลขใบขับขี่ (DRIVING LICENSE NO.)

ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร(โปรดระบุ):

ประวัติการทํางาน ( Employment History ) (ใหเขียนรายละเอียดจากปจจุบันกอน แลวยอนหลังไปอดีต / Write from present to pass)

รถยนต ( CAR )

การอาน  (Reading)

( สวนที่ 2 )  ประวัติการศึกษาและ ความสามารถพิเศษ Education and special Ability

วิชาเอกชื่อสถานศึกษา

ภาษา (Language)

อังกฤษ ( ENGLISH )

NAME OF INSTITUTION MAJOR

การเขียน  (Writing)การพูด  (Speaking)
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1. ชื่อบริษัทฯ/นายจาง ประเภทธุรกิจ

Type of Business

สถานที่ทํางาน  (Address)

วันเริ่มทํางาน  (Starting Date) ถึง (To) เงินเดือน  Salary) ตําแหนง (Position)

หนาที่ความรับผิดชอบ  (Responsibilities and Duty)

สาเหตุที่ออก (Reason of Leaving)

หนังสือรับรอง  (Letter of Recommendation) มี (Yes) ไมมี (No) เพราะ (Because)

2. ชื่อบริษัทฯ/นายจาง ประเภทธุรกิจ

Type of Business

สถานที่ทํางาน  (Address)

วันเริ่มทํางาน  (Starting Date) ถึง (To) เงินเดือน  Salary) ตําแหนง (Position)

หนาที่ความรับผิดชอบ  (Responsibilities and Duty)

สาเหตุที่ออก (Reason of Leaving)

3. ชื่อบริษัทฯ/นายจาง ประเภทธุรกิจ

Type of Business

สถานที่ทํางาน  (Address)

วันเริ่มทํางาน  (Starting Date) ถึง (To) เงินเดือน  Salary) ตําแหนง (Position)

หนาที่ความรับผิดชอบ  (Responsibilities and Duty)

สาเหตุที่ออก (Reason of Leaving)

ประวัติการอบรม  ( TRAINING  RECORD )

ทานมีโรคประจําตัวหรือไม ไมมี มี (โปรดระบุ)
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หลักสูตร (COURSES TITLE)

Name of  Employer

Name of  Employer

วัน เดือน ป ที่อบรม (DATE/MONTH/YEAR)

( สวนที่ 3 )  เรื่องทั่วไป  Others

Name of  Employer

1

2

3

ชื่อสถาบันที่จัด (INSTITUTIONS)
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Do you have individual disease? No Yes (Please  specify)

ทานเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม ไมเคย เคย  เมื่อ  พ.ศ. ดวยโรค

Have you ever had serious injury in Hospital? No Yes  When Why

ทานเคยถูกเลิกจาง/ใหออก/ไลออก/ จากงานหรือไม ไมเคย เคย (โปรดระบุ)

Have you ever been dismissed or asked to reaign ? No Yes (Please explain)

กรณีฉุกเฉิน สามารถติดตอไดที่ (โปรดระบุชื่อและความสัมพันธ)

Emergency Contact Person

ที่อยูผูที่สามารถติดตอได

Address to Contact

รายละเอียดสวนตัวที่คาดวาจะเปนประโยชนตอการสมัครงาน

Any information which may be useful for this application

ทานทราบการรับสมัครงานนี้จาก หนังสือพิมพ โปรดระบุ อื่น ๆ โปรดระบุ

How did you know about the job opening? Newspaper (Please identify) Others (Please identify)

ขาพเจาไดทันทีหากตรวจพบในภายหลัง

     I certify that all statements made in this application are true ; I understand that any misrepresentation of fact here in will be deemed cause for discharge 

     

  (                   )

    วันที่ (Date) _____ / _____ / _____

 ลงชื่อ (Appilcant's Signature)  

      ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ไดกลาวมาทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริง สมบูรณ และถูกตองที่สุด โดยขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ตรวจสอบขอมูลจากสถาบันการศึกษา สถานที่ทํางานเดิม

รวมทั้งบุคคลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดระบุไวขางตน และยอมรับวาการปกปดหรืออําพรางขอมูลใด ๆในใบสมัครนี้ จะยังผลใหบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการไมพิจารณาใบสมัครของขาพเจา หรือเลิกสัญญาจาง

for without compensation if employed.
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