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ต ำแหน่งทีต้่องกำร : เงนิเดือนทีต้่องกำร :
Position Applied for Expected starting salary
หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน : (ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) รูปถ่าย

รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1" - 2" จ านวน 2 รูป ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน Photo
ใบรับรองการศึกษา ใบผา่นทหาร ทะเบียนสมรส
ใบสูติบตัรของบุตร ใบขบัข่ี ใบเลขท่ีบตัรผูเ้สียภาษี
ส าเนาบตัรประกนัสงัคม อ่ืนๆ …………………………

ช่ือ-สกลุภาษาไทย :………………………………………………………………...…...…..…. เพศ :              ชาย                              หญิง
ช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ (Name in English)……………………...……………………………… Sex Male Female
วนั เดือน ปี เกิด : สญัชาติ : เช้ือชาติ : ศาสนา :
Datc of Birth Nationality Race Religion
อาย ุ: ส่วนสูง : น ้าหนกั : ต าหนิ : กรุ๊ปเลือด :
Age Height Weight Scar Blood group
สถานท่ีเกิด : โทรศพัทติ์ดต่อ :          ท่ีบา้น :
Place of Birth Telephone                    Home
ท่ีปัจจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวก :
Present Address
ท่ีอยู่ถาวร :
Permanent Address
บตัรประชาชนเลขท่ี : ออกให้ ณ. อ าเภอ/เขต : จงัหวดั:
I.D. Card No. Issued at Province
วนัออกบตัร : บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี :
Issued date Tax I.D. Card No.
บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี : ออกให้ ณ
Social. Securrity Card No. Issued at.
สถานะความเป็นอยู่ : บา้นส่วนตวั บา้นเช่า อาศยับิดามารดา อาศยัอยู่กบัผูอ่ื้น
Living Status Own home Rent home Live with Parents Live with other
สถานะครอบครัว : โสด แต่งงาน หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู่
Marital Status Single Married Saparated
กรณีแต่งงาน ไม่ไดจ้ดทะเบียน คูส่มรสมีเงินไดห้รือไม่ : มี ไม่มี
If Married Non-Registered Spouse has any income? Yes No
ช่ือคูส่มรส : อาชีพ : สถานท่ีท างาน :
Spouse's Name Occupation Firm Address
จ านวนบุตร : คน จ านวนบุตรท่ีก าลงัศึกษา : คน จ านวนบุตรอายเุกิน 21 ปี :                               คน
No. of Children Children in school Children over 21 years
ช่ือบิดา : อาย ุ: อาชีพ : มีชีวิต ถึงแก่กรรม
Name of Father Age Occupation Alive Passed away
ช่ือมารดา : อาย ุ: อาชีพ : มีชีวิต ถึงแก่กรรม
Name of Mother Age Occupation Alive Passed away
สถานะทางทหาร : ศึกษาวิชาทหาร อ่ืน ๆ
Military Service Military Studied Other
ระดบัการศึกษา วิชาท่ีศึกษา/วฒิุท่ีได้
Education จาก From ถึง To (Course Taken/Completed)
ประถมศึกษา
Primary
มธัยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริญญา
Higher Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
อ่ืน ๆ Other

FM-HR-03 REV.03 16/8/2561

ปร
ะว
ัติก

ำร
ศึก

ษำ
 E

du
ca

tio
na

l B
ac

kg
ro

un
d

ช่ือสถาบนั จงัหวดั ประเทศ ปีการศึกษา Year Attended
Name of Institute Country

ใบสมัครงำน

ใบสมคัรเป็นส่วนหนึง่ในกำรพจิำรณำ โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
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           Divorced              Widowed
จดทะเบียน
Registered

ไดรั้บการยกเวน้ ผา่นการเกณฑท์หาร
Exempted Discharged

Application form is a part of consideration, please fill this form completely

SILAMAS GROUP



ประเภทภาษา
Type ofLanguage ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair
ไทย Thai
องักฤษ English
จีน Chinese
อ่ืน ๆ Other

ความรู้พิเศษ คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 
Special ability Computer Other
ในต าแหน่งงานท่ีตอ้งมีการค ้าประกนั : ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Can you provide a guarantor ? Yes No
ในการปฏิบติังานเป็นกะหมุนเวียนกนัไป : ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Can you work shift by shift ? Yes No
ในการปฏิบติังาน สามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสม : ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Can you rotate your work position ? Yes No
บุคคลในบริษทัฯท่ีท่านรู้จกัคุน้เคยช่ือ : ความสมัพนัธ์
Relatives or friends working in this company Relationship
ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบับริษทัฯไดใ้นวนัท่ี :
Date available to start work

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ทั้งหมดน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกบัความเป็นจริงขา้พเจา้ขอยอมรับ
วา่การวา่จา้งท่ีตกลงนั้นเป็นอนัโมฆะทนัที

Certify that of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information wilfully given shall
be sufficient reason to dismiss me from the service

วนัท่ี……………/……………/…………... ลงช่ือผูส้มคัรงาน :……………………………………………….
Date Applicant's Singnature

ผูส้มัภาษณ์ …………………………………………………………วนัท่ีสมัภาษณ์ …………………………………………………..................….
Interviewer Date of Interview
ผลการสมัภาษณ์ …………………………………………………………ต าแหน่งงานท่ีบรรจุ …………………………………………………………………
Decision reached Position for which considered
วนัท่ีเร่ิมจา้งงาน …………………………………………………………บงัคบับญัชาโดย …………………………………………………………………
Date of Employment Report to
ก าหนดระยะเวลาทดลองงาน …………………………………………….เง่ือนไขอ่ืนๆ …………………………………………………………………
Probation Term Other conditions
ลายมือช่ือผูส้มัภาษณ์ …………………………………………….สญัญาจา้งทดลองงานเลขท่ี …………………………………………………….
Interviewer Signature Probation Contract No.
หมายเหตุ …………………………………………………………อนุมติัโดย …………………………………………………………………
Remark Approved by

ผูมี้อ  านาจอนุมติั ……………………………………………
Final Approval

Date……………/……………/……………

ส ำหรับบริษัทฯ (FOR COMPANY USE ONLY)
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บุคคลท่ีไม่ใช่ญาติซ่ึงทราบประวติัของท่านและบริษทัฯ สามารถสอบถามได้
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การพดู Speaking การเขา้ใจ Understanding การอ่าน Reading การเขียน Writing

ปร
ะว
ตัิก

ำร
ท ำ
งำ
น 

Em
plo

ym
en

t H
ist

or
y ช่ือสถานประกอบการ ระยะงาน Date Employed ต าแหน่ง เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย

(List of Employed) จาก From ถึง To Position Last Salary

Persons other than relatives can be contacted
ช่ือ-สกลุ ความสมัพนัธ์ สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู่ ต  าแหน่ง โทรศพัท์

(General Manager)

Name Relationship Firm Address Position Telephone

SILAMAS GROUP


