
ตําแหนงที่ตองการ : เงินเดือนที่ตองการ :
Position applied for Expected starting salary
หลักฐานประกอบการสมัครงาน : (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
          รูปถาย                                               สําเนาบัตรประชาชน                      สําเนาทะเบียนบาน
          ใบรับรองการศึกษา                           ทะเบียนสมรส                                ใบผานทหาร
          ใบขับขี่                                            ใบสูติบัตรของบุตร                           อ่ืน

ช่ือ – สกุลภาษาไทย : …………………….……..……………………………….. เพศ :                    ชาย                 หญิง
ช่ือภาษาอังกฤษ (Name in English) …...……...…………………………………. Sex                       Male              Female
วัน เดือน ป เกิด : สัญชาติ : ศาสนา :
Date of Birth Nationality Religion
อายุ : สวนสูง : น้ําหนัก : ตําหนิ : กรุฟเลือด :
Age Height Weight Scar Blood group
สถานที่เกิด : โทรศัพทที่จะติดตอ :  ที่บาน                                 สํานักงาน
Place of Birth Telephone                  Home                                 Office
ที่ปจจุบันที่ติดตอไดสะดวก :
Present Address
ที่อยูตามบัตรประชาชน :
Permanent Address
บัตรประชาชนเลขที่ : ออกให ณ.อําเภอ/เขต :                      จังหวัด:
I.D. Card No. Issued at                                            Province
วันออกบัตร :                                     บัตรหมดอายุ : หนังสือเดินทางเลขที่ :
Issued date                                       Expired date Passport No.
สถานะความเปนอยู :                บานสวนตัว                         บานเชา                        อาศัยบิดามารดา                   อาศัยอยูกับผูอ่ืน
Living Status                             Own home                         Rent home                   Live with Parent                  Live with othe
สถานะครอบครัว :                   โสด                        แตงงาน                        หยา                          หมาย                        แยกกันอยู
Marital Status                          Single                    Married                         Divorced                 Widowed                  Separated
กรณีแตงงาน :      จดทะเบียน       ไมไดจดทะเบียนคูสมรสมีเงินไดหรือไม :                                  มี                ไมมี
If Married             Registered        Non-registered Spouse has any income?                                 Yes             No
ช่ือคูสมรส : อาชีพ                                             สถานที่ทํางาน :
Spouse’s Name Occupation                                     Firm Addres 
จํานวนบุตร :                                     คน จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา :                  คน จํานวนบุตรอายุเกิน 21 ป :                   คน
No. of Children Children in school Children over 21 years
ช่ือบิดา : อายุ : อาชีพ :              มีชีวิต                     ถึงแกกรรม
Name of Father Age Occupation               Alive                     Passed away
ช่ือมารดา : อายุ : อาชีพ :              มีชีวิต                    ถึงแกกรรม
Name of Father Age Occupation              Alive                    Passed away
สถานะทางทหาร :                ไดรับการยกเวน                     ศึกษาวิชาทหาร                 ผานการเกณฑทหาร                  อ่ืน ๆ
Military Service                     Exempted                            Military Studied                Discharged                               Othe

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

ใบสมัครงาน(Application Form)
บริษัทโอเรียนตอลการเมนท  จํากัด
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ระดับการศึกษา    วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ
Education ถึง To (CourseTaken/Completed)

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวศึกษา
Vocational
อนุปริญญา
Higher Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
สูงกวาปริญญาตรี
Post-Graduate
อื่น ๆ
 Other

ไทย   Thai
อังกฤษ  English
จีน  Chinese
อ่ืน ๆ  Other

(List of Employed)   จาก From ถึง To

มี  Yes ไมมี No
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หลักสูตร Topic

จาก From
ปการศึกษาYear Attendedช่ือสถาบัน

Name of Institute

การเขาใจ Understanding
ดี        

Good

ระยะเวลาที่อบรม/วัน

Duration

มีวุฒิบัตรหรือไม
Certificated

ตําแหนง

โดยสถาบัน By Institute

โทรศัพท

ประเภทภาษา             

Type of Language
ดีมาก 

Exc

ดี      

Good

พอใช 

Fair

จังหวัด/ประเทศ
Country

ดีมาก 

Exc

ดี       

 Good
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การพูด  Speaking การอาน  Reading การเขียน  Writing
พอใช 

Fair

Firm Address

บุคคลที่ไมใชญาติซ่ึงทราบประวัติของทานและบริษัท ฯ สามารถสอบถามได
Presons other than relatives can be contacted

ช่ือ - สกุล
PositionRelationship

ความสัมพันธ สถานที่ทํางาน/ที่อยู
TelephoneName

ช่ือสถานประกอบการ

พอใช 

Fair

เงินเดือนครั้งสุดทาย
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ดีมาก 

Exc

ดี      

Good

ดีมาก 

Exc

พอใช 

Fair

ระยะงาน Date Employed

Last Salary
ตําแหนง
Position

ลักษณะงาน
Job description



ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร อินเตอรเนต เครื่องโทรสาร พิมพดีด อื่น ๆ
Special ability Computer Internet Facimile Typing Other
ในตําแหนงงานที่ตองมีการค้ําประกัน : ไมขัดของ ขัดของ
Can you provide a guarantor ? Yes No
สามารถไปปฏิบัติงานตางจังหวัด ไมขัดของ ขัดของ
Can you work up Country? Yes No
ในการปฎิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม : ไมขัดของ ขัดของ
Can you rotate your work position ? Yes No
บุคคลในบริษัท ฯ ที่ทานรูจักคุนเคยช่ือ : ความสัมพันธ
Relatives or friends working in this company : Relationship
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดตอได แจงช่ือ - นามสกุล : เก่ียวของกับผูสมัคร :
Person to be notified in case of emergency : Related to the applicant as :
ที่อยู : โทร. 
Address : Tel. 
ทราบขาวการรับสมัครจาก :
Sources of job information :
ทานเคยปวยหนักและเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม ? เคย ไมเคย
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease? Yes No
ถาเคยโปรดระบุช่ือโรค
If yes, explain fully
ทานเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มากอนหรือไม ? เคย ไมเคย ถาเคยเมื่อไร?
Have you ever applied for employment with us befor? Yes No If yes, When?
ทานพรอมที่จะปฎิบัติงานกับบริษัท ฯ ไดในวันที่ :
Date available to start work :

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนหนึ่งตอนใดไมตรงกับความเปนจริง
ขาพเจาขอยอมรับวาการวาจางที่ตกลงนั้นเปนอันโมฆะทันที
               certify that all 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
วันที่…………/……………../………….. ลงช่ือผูสมัครงาน………………………………………….

Date Applicant's Singnature
      สําหรับบริษัท ฯ  (FOR COMPANY USE ONLY)

วันที่สัมภาษณ………………………………………………….. ผลการสัมภาษณ…………………………………………………
Date of Interview Decision reached

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตําแหนงงานที่บรรจุ………………...…..……………………… วันที่เริ่มจางงาน………..…..………..…………………………..
Position for which considered Date of Employment
อัตราเงินเดือน…........…..……………………………………….. เงื่อนไขอื่น ๆ…………………………………………....……….
Salary Other conditions
……………………………………..……….………...……………….………………………………………………………………..
กําหนดระยะเวลาทดลองงาน…….....…………………………. ลายมือช่ือผูสัมภาษณ……………………………………………
Probation Term Interviewer Signature
หมายเหตุ……..………………………………………………….. ผูมีอํานาจอนุมัติ……………………………….......……………..
Remark Final Approval (Managing Director)

    Date……../………../…………..


