บริ ษัท ไฮแอท คอนสตรั คชั่น จากัด
50/1204 ม.9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-4006-8 โทรสาร 0-2503-4009

ใบสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ข้ อแนะนา 1. โปรดอ่านข้ อความให้ ละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร This application form require careful reading before filling in.
Suggestion 2. กรอกใบสมัครนีด้ ้ วยอักษรตัวบรรจง To be completed in block letters.
3. ข้ อความที่กรอกต้ องเป็ นความจริงและถูกต้ อง Be as accurate as possible.
ตาแหน่งที่สมัครงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
Position Applied for………………..............................................................................................
Salary Expected................................................................................
เริ่มเข้ างานได้ เมื่อใด
How soon can you start ?....................................................................................................................................................................................................................

สุขภาพ HEALTH

การเงิน FINANCIAL

รายละเอียดส่ วนตัว PERSONAL DATA

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
นาย / นาง / นางสาว...........................................................................................................................................................................................................
(ภาษาไทย)
( In English)
Mr. / Mrs. / Ms. .................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั
Present Address....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
เบอร์ มือถือ
เบอร์ บ้าน
อีเมล์
Mobile Phone….…………………………………… Home Phone……...………………………………… E-Mail……………..………………………………..
ที่อยู่เดิม
Part Address...........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ
สถานที่เกิด
Place of Birth……..........................................................................
Date of Birth..................................................................................Age.........................................
ส่วนสูง
น ้าหนัก
สัญชาติ
เชื ้อชาติ
ศาสนา
Height................................Weight...............................Nationality.............................................Race………..…................Religion...............................................
เลขที่บตั รประชาชน
ออกให้ ณ
ID Card No. .......................................................................................................Issued at...............................................................................................................
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
Date....................................................................................................................Expiry Date...........................................................................................................
มีบ้านเป็ นของตนเองหรื อไม่
Do you have your own house ?

มี
Yes

มีรถเป็ นของตนเองหรือไม่
Do you have your own transport ?

ไม่มี
No

ไม่มี
No
มี
Yes

ห้ องเช่า, บ้ านเช่า
Rent

อยู่กบั พ่อแม่
Stay with parents

ชนิดของรถ
เลขทะเบียน
Type of Car……………….........................
Plat No….…………..................................

ถ้ าท่านมีหนี ้สิน แจ้ งเหตุผลและจานวนเงิน
If you are in debt, to whom, for how much, and for what reason ?.............................................................................................................................................................
มีรายได้ อื่นๆ นอกจากที่จะได้ รับจากบริ ษัทนี ้หรื อไม่
Do you have any income other that what you migth receive from us ?

มี
Yes

ไม่มี
No

ถ้ ามีโปรดอธิบาย
If yes, explain.............................................................................................................................................................................................................................................
เคยป่ วยหรื อได้ รับอุบตั ิเหตุรุนแรงในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมาหรื อไม่
Have you ever been ill or got a serious injury the last 2 year?

ไม่เคย
No

เคย
Yes

ถ้ าเคยระบุชื่อของโรคที่รักษา
If yes, specify the name of the disease.....................................................................................................................................................................................
ร่างกายส่วนใดผิกปกติหรือพิการบ้ างไหม
Do you have any physical disability or handicap?
สุขภาพทัว่ ในปั จจุบนั
General present state of health

ดีมาก
Excellent

ไม่มี
No

มี
Yes

ดี
Good

พอใช้
Fair

ไม่ดี
Poor
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สถานภาพทางสมรส ไม่
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
ม่าย
หย่า
เ
Marlital Status
Single
Married
Separated
Widowed
Divorced
ชื่อคู่สมรส
นามสกุลเดิม
อาชีพ
Name of spouse....................................................................
Family's Name…………………………………………Occupation............................................................................
สถานที่ทางาน
จานวนบุตร
ชาย
หญิง
Company's name......................................................................................................
Number of Children...................................
Boy………………….Girl…………………..
ชื่อบุตร
Name of Children
อายุ, เพศ
Age, Sex

ประวัติบุคคล PERSONAL PARTICULAR

ชื่อบิดา
Name of Father................................................
ชื่อมารดา
Name of Mother...............................................
จานวนพีน่ ้ อง (รวมตัวคุณ)
Number of brother / sister................................

อาชีพ
สถานที่ทางาน
Occupation………………………………….. Company's name...........................................................
อาชีพ
สถานที่ทางาน
Occupation………………………………….. Company's name............................................................
ชาย
หญิง
คุณเป็ นคนที่
Brother…………………………….. Sister…………...………………… What No. are you………………..

ชื่อพีน่ ้ อง
Name of Brother/Sister

ระดับการศึกษา
Level of Education

อาชีพ
Occupation

ชื่อสถาบัน
Name of Institute

บริษัท
Company

ระยะเวลา
Duration
จาก
From

ถึง
To

ตาแหน่ง
Position

คุณวุฒิ
Degree / Cert.

สาขาวิชา
Major Subject

โรงเรียนมัธยม
High school
อาชีวศึกษา (ปวส.)
Technical Commercial
มหาวิทยาลัย
University
สถาบันอื่นๆ
Other institute
ความสามารถทางภาษา
Language Capability

โปรดระบุวา่ พอใช้ , ดี, ดีมาก
Please indicate whether Fair, Good, Fluent
ฟั ง
พูด
อ่าน
เขียน
Listen
Speak
Read
Write

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
Computer Capability
(โปรดระบุโปรแกรมที่สามารถใช้ งานได้)

ไทย / Thai
อังกฤษ / English
อื่นๆ / Other
ความสามารถในการขับขี่
Driving / Riding Ability

ไม่ได้
No

ได้
Yes

ใบขับขี่เลขที่
Licensed No

ออกให้ ณ
Issued At

วันที่
Date

รถจักรยานยนต์ / Motocycle
รถยนต์ / Car
อื่นๆ / Other
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โปรดกรอกข้ อความโดยเริ่ มจากที่ทางานล่าสุด
Please fill in your working by original to termination or now

ประวัติการทางาน RECORD OF EMPLOYMENT

ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / ลักษณะธุรกิจ
Company / Address / Nature of Business

รายละเอียดการทางาน
เหตุผลที่ออก
Detail of works
Reason of Leaving
วัน/เดือน/ปี (เริ่มต้ น - สิ ้นสุด)
…………………………………………………………………. D / M / Y...........................................................................
………………………………..………………………….
เงินเดือน
…………………………………………………………………. Salary..............................................................................
………………………………..………………………….
ตาแหน่ง
…………………………………………………………………. Position...........................................................................
………………………………..………………………….
ชื่อหัวหน้ า (Name of Immediate Supervisor)
…………………………………………………………………. .........................................................................................
………………………………..………………………….
วัน/เดือน/ปี (เริ่มต้ น - สิ ้นสุด)
…………………………………………………………………. D / M / Y...........................................................................
………………………………..………………………….
เงินเดือน
…………………………………………………………………. Salary..............................................................................
………………………………..………………………….
ตาแหน่ง
…………………………………………………………………. Position...........................................................................
………………………………..………………………….
ชื่อหัวหน้ า (Name of Immediate Supervisor)
…………………………………………………………………. .........................................................................................
………………………………..………………………….
วัน/เดือน/ปี (เริ่มต้ น - สิ ้นสุด)
…………………………………………………………………. D / M / Y...........................................................................
………………………………..………………………….
เงินเดือน
…………………………………………………………………. Salary..............................................................................
………………………………..………………………….
ตาแหน่ง
…………………………………………………………………. Position...........................................................................
………………………………..………………………….
ชื่อหัวหน้ า (Name of Immediate Supervisor)
…………………………………………………………………. .........................................................................................
………………………………..………………………….
วัน/เดือน/ปี (เริ่มต้ น - สิ ้นสุด)
…………………………………………………………………. D / M / Y...........................................................................
………………………………..………………………….
เงินเดือน
…………………………………………………………………. Salary..............................................................................
………………………………..………………………….
ตาแหน่ง
…………………………………………………………………. Position...........................................................................
………………………………..………………………….
ชื่อหัวหน้ า (Name of Immediate Supervisor)
…………………………………………………………………. .........................................................................................
………………………………..………………………….
เท่าที่เคยทางานมา ชอบงานตาแหน่งอะไรมากที่สดุ ?
ทาไม
What position did you enjoy most ?...............................................................................................................
Why…………………………………………………………………….
งานชนิดใดบ้ างที่คิดว่าจะทาได้ ดี ?
ทาไม
What types of work do you feel you can do weel ?......................................................................................
Why…………………………………………………………………….
อยากทางานที่ไม่ต้องเป็ นลูกจ้ างใครบ้ างไหม ?
Would you like to be self-employed ?
ไม่อยาก
No

อยาก
Yes

ทาไม
Why……………………………..……………………………………………………………………………………….

ถ้ าอยากจะทางานด้ านไหน
If yes, in what line ?...............................................................................................................................................

คาดว่าจะทางานตาแหน่งใด ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ?
ทาไม
What position do you expect to hold 5 year from now ?...........................................................................
Why…………………………………………………………………….
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กรณีฉุกเฉินให้ ติดต่ อที่
IN CASE OF EMERGENCY, PLEASE NOTIFY

กรณีฉุกเฉิน EMERGENCY

ชื่อ -นามสกุล
Name - Surname

ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
How did you know of job vacancies from ?

ที่อยู่
Address

เบอร์ โทรศัพท์
Phone No.

ความสัมพันธ์
Relation

เขียนชื่อคนรู้จกั ที่ทางานในบริษัทนี ้
List relatives of friends in our emploment.

............................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที่ข้าพเจ้ ากรอกลงในใบสมัครงานนี ้ เป็ นความจริงทุกประการ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า ถ้ าข้ อความข้ างต้ นนี ้
ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงประการใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิปลดข้ าพเจ้ าออกจากหน้ าที่ได้ ทนั ที หากข้ าพเจ้ าเข้ าทางานแล้ ว
I hereby certify that all the statements made in this application for employment are true and correct. I understand and agree that,
if I am employed, any misrepresentation of fact herein will be the cause to terminate my service instantly
ลงนามผู้สมัคร
วันที่
Applicant's signature.....................................................................................................................................
Date............................................................................................

ห้ ำมเขียนในช่ องข้ ำงล่ ำงนี ้

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

สำหรับบริษัทฯ Company

ความเห็นของผู้เสนอขออนุมตั ิ
Requested Comments................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
เงินเดือน
วันเริ่ มงาน
Salary…………………………………………………………………………………. Start Date…………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
Position……………………………………………………………………………… Place of Office………………………………………………………………………
ลงชื่อผู้เสนอขออนุมตั ิ / วันที่
Requested Signature / Date……………………………………………………………..

ความเห็นของผู้อนุมตั ิ
Approval's Comments.................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้อนุมตั ิ / วันที่
Apporval's Signsture / Date………………………………………………………………
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