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เลขที / - ถนนพหลโยธิ น แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
44/499-504 Phahonyothin Road , Anusawari Sub-Drictric ,Bang Khen Drictric , Bangkok 10220 Tel : 02-004-5565

ใบสมัครงาน Employment Application

วันที/ Date........................................................................

Ref. Number........................................................................

ผูแ้ นะนํา........................................................................

ติดรู ปถ่าย
Photo

( นิว )

โปรดกรอกข้ อความให้ ละเอียด และชัดเจน
เนื องจากบริ ษทั ฯ ทํางานกับสถาบันการเงิน ปัจจุบนั ท่านมีภาระหนี หรื อไม่ ................................ ประเภทหนี .................................. ต้องชําระ............................................./ เดือน
และท่านเคยเป็ นหนี NPL’s หรื อไม่ ........................................ ประเภทหนี .............................................. และท่านดําเนินการอย่างไร .....................................................................
ตําแหน่ งงานทีต้ องการสมัคร
เงินเดือนทีต้องการ.......................................บาท/เดือน วันทีพร้อมจะเริ มงานได้.......................................
Position Applied ................................ ........................................ Expected Salary.......................................Baht./Month Starting Date ................... .....................................
ชื อ-สกุล
ชือเล่น
Name
นาย/นาง/นางสาว .................................................................... Nickname …............. Mr./Mrs./Miss …................................................................................................................
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ ..............................................................................................................................................................................................................................................
อีเมลล์
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บา้ น
E-mail ......................................................................………Mobile no. …………………..………………..
Telephone No. ......................................................................
ID LINE :…………………………………….Facebook : …………………………………… IG : …………………………………Twitter : ……………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ศาสนา
Date of Birth ...................................Age ....................... Nationality .................................................................Religion ...................................................................................
บัตรประชาชนเลขที
วันหมดอายุ
บัตรประกันสังคม(โรงพยาบาลทีท่านใช้สิทธิปัจจุบนั )
Identity Card No. ..........................................
Expiry Date .................................................................
Hospital ..................................................................................
สถานภาพทางทหาร
 ได้รับยกเว้น
 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 เรี ยนรักษาดินแดน
 รับราชการทหารแล้ว
Military Status
Exempted
Exempted
Territorial Degree Student
Date Entered Service
สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 อืนๆ
 ตังครรภ์
Marital Status
Single
Married
Pregnant
พักอาศัยอยูก่ บั
 บิดา/มารดา
 สามี/ภรรยา
 บุคคลอืน (โปรดระบุ ) .............................
Parent
Husband and wife
another person
บุคคลทีสามารถติดต่อได้กรณี เร่ งด่วน ชือ
ความสัมพันธ์
โทรศัพท์
In case of emergency please contact Name ............................................................................Relations ................................... Telephone No. ...................................................
รายละเอียดครอบครัว
Family Details
บิดา Father

ชื อ-นามสกุล
First Name-Last Name

อายุ
Age

อาชีพ/ตําแหน่ ง
Occupation/Position

ทีอยู่/สถานทีทํางาน
Address/Office Address

โทรศัพท์
Telephone No.

มารดา Mother
พีน้อง ................ คน
Brother/Sister
ท่านเป็ นคนที ................
You are number
โปรดระบุชือพีน้อง

1
2
3

ภรรยา/สามี Wife/Husband
จํานวนบุตร/ธิ ดา
No. of Children.............................
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คน โปรดระบุ
Persons 1...................................................2.................................................... .............................................................................
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ประวัติการศึกษา Education Background
ระดับการศึกษา
ชื อสถาบันการศึกษา/ทีตัง
Level
Institute/Location
ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษา
Secondary School
ปวช. / ปวส.
Vocational / Diploma
ปริ ญญาตรี Bachelor
อืนๆ

วุฒิทีได้รับ
Degree/Certificate

ปัจจุบนั กําลังศึกษาต่อในระดับ
Level of Present Study ..............................................................
ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
Job Training/Inspection/Apprenticeship
ชื อหลักสู ตร
สถาบัน
Course
Institute


สาขา
Major

ตังแต่ พ.ศ.
From Date

ชือสถาบันการศึกษา

Institute ..........................................................

ถึง พ.ศ.
To Date

คะแนนเฉลีย
G.P.A.

สาขา

Major ..................................................................

วุฒิทีได้รับ
Degree/Certificate

ระยะเวลา
Period

ประสบการณ์ การทํางาน (เริมจากงานปัจจุบันแล้ วย้ อนหลังไปตามลําดับ) Working Experience (Start with your present and previous positions)
. ชื อบริษทั Company's Name
ประเภทธุรกิจ Type of Business
ทีอยู่
โทรศัพท์
Address
Telephone No.
ลักษณะงานทีรับผิดชอบโดยย่อ Brief Responsibility
วันเริ มงาน
ถึง
ตําแหน่งสุดท้าย
Date Employed
To
Last Position
เหตุผลทีออกจากงาน
Reason For Leaving
. ชื อบริษทั Company's Name
ทีอยู่
Address
ลักษณะงานทีรับผิดชอบโดยย่อ Brief Responsibility

เงินเดือนสุดท้าย
Last SalaryBht./Month
รายได้อืน ๆ
Other Benefits
ประเภทธุรกิจ Type of Business
โทรศัพท์
Telephone No.

บาท/เดือน

วันเริ มงาน
Date Employed
เหตุผลทีออกจากงาน
Reason For Leaving

เงินเดือนสุดท้าย
Last SalaryBht./Month
รายได้อืน ๆ
Other Benefits

บาท/เดือน

ถึง
To

ตําแหน่งสุดท้าย
Last Position

บาท/เดือน
Bht./Month

บาท/เดือน
Bht./Month

ข้ อมูลอืน ๆ Others
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความข้ างต้ นและหลักฐานต่ าง ๆ ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ ายินดีให้ บริษัทฯสอบประวัติเกียวกับตัวข้ าพเจ้ าได้ และหากข้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาเข้ า
ทํางาน และบริษัทฯตรวจสอบว่ าข้ อความทีให้ ไว้ แม้ เพียงบางส่ วนไม่ เป็ นความจริง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทถือเป็ นเหตุผลเพียงพอทีจะไม่ พจิ ารณาต่ อไป หรื อยกเลิกทีพิจารณาไว้ แล้ ว ทังหมด
และให้ บริษัท ยกเลิกสั ญญาจ้ างของข้ าพเจ้ าทันที โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ เรียกร้ อง ค่ าสินไหมทดแทนหรื อเงินชดเชยใด ๆ ทังสินจากบริษัทฯ

I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be considered as just cause
for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever.
ลงชือ
ผูส้ มัคร
Signature
…………………........................…................
Applicant
(…………………......................…................)
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