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ใบสมัครงาน
(APPLICATION FORM)
Prasan Puranabhandu Bldg. 1654 Krungthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 THAILAND
Tel. 0-2910-9595 Fax. 0-2910-9599 www.teq.co.th E-mail : info@teq.co.th
ตําแหนงที่ตองการสมัคร
Desired Position





นาย/Mr.
ชื่อ
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss Name
อื่น ๆ/Others

วันที่เริ่มทํางานได
Date available for employment
ประวัติสวนตัว / Personal Details
นามสกุลเดิม (ถามี)
นามสกุล
Maiden Name (if applicable)

Surname

วัน/เดือน/ปเกิด
Date of Birth
อายุ
Age

เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สวนสูง
น้ําหนัก
Nationality
Race
Religion
Height
Weight
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
ออกให ณ
Identification No.
Date of Issue
Expiry Date
Place of Issue
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
เลขที่บัตรประกันสังคม
Tax Payer No.
Social Security No.
พนการเกณฑทหารแลว
จะถูกเกณฑเมื่อ
 ไดรับการยกเวนเพราะ
สถานะทางทหาร
Military Status
Drafted
To be drafted in
Exempted because
 สมรส
 หยา
 หมาย
 แยกกันอยู
สถานะทางครอบครัว โสด
Marital Status
Single
Married
Divorced
Widow
Separated
ชื่อ-สกุล คูสมรส
อาชีพ
ที่ทํางาน
Spouse's Name
Occupation
Office Address
จํานวนบุตร
ผูชาย
คน
ผูหญิง
คน
No.of Children
No.of Boys
No.of Girls
ลําดับที่
ชื่อบุตร หรือบุตรบุญธรรม
เกิด พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
Name
of
Children
or
Foster
Children
Name
of
Institution
Grade/Level
No.
Year Born

ที่อยูตามทะเบียนบาน
เลขที่
Address as in the House Registration
No.
อําเภอ/เขต
ตําบล/แขวง
Tambon
Amphur
ที่อยูปจจุบัน (ถาตางจากขางตน)
เลขที่
Present Address (if different from
No.
above)
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Tambon
Amphur
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก
Contact No.

หมูที่
Moo

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

หมูที่
Moo

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

ถนน
Road
รหัสไปรษณีย
Postal Code
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย
Postal Code
อีเมล
E-mail

โทรศัพท
Tel.

โทรศัพท
Tel.

ประวัติครอบครัว/Family Details
ชื่อ-สกุล
Name

อาชีพ
Occupation

ที่ทํางาน
Office Address

ที่อยูปจจุบัน
Address

บิดา (Father)
 มีชีวิตอยู/ Alive
 ถึงแกกรรม/Deceased
มารดา (Mother)
 มีชีวิตอยู/ Alive
 ถึงแกกรรม/Deceased
จํานวนพี่นอง (รวมผูสมัคร)
No.of Siblings (including applicant)
ลําดับที่
No.

ชื่อ-สกุล
Name-Surname

เปนชาย
No.of Brothers
อายุ
Age

คน

เปนหญิง
No.of Sisters

การศึกษา/Aducation
ระดับ/Level
สถานศึกษา/Institute

คน

ทานเปนคนที่
You are No.

อาชีพ
Occupation

ชื่อบริษัท
Employer

ประวัติการศึกษา/Educational Background
ระดับการศึกษา
Level
ประถมศึกษา/Primary
มัธยมศึกษา/Secondary
ปวช./Vocational
ปวส./Diploma
ปริญญาตรี/Undergraduate
ปริญญาโท/Graduate
อื่นๆ/Others____________
กิจกรรมพิเศษระหวางการศึกษา
Extra-curricular Activities

ระยะเวลา/Period
เริ่ม/From ถึง/To

ชื่อสถานศึกษา
Name of institution

วุฒิที่ไดรับ
Cert./Degree

สาขาวิชา
Field of Study

ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน Training Record
ป
Year

ระยะเวลา/Period
เริ่ม/From
ถึง/To

ชื่อสถาบัน
Institution's Name

ชื่อหลักสูตร
Course's Name

เกรดเฉลี่ย
GPA

สถานที่ทํางานที่ผานมา Previous Employment

สถานที่ทํางานที่ผานมา Previous Employment

สถานที่ทํางานปจจุบัน Present Employment

ประวัติการทํางาน/Work Experience
ชื่อบริษัท
Employee's Name

ที่อยู/โทรศัพท
Address/Telephone

ตําแหนงเริ่มตน
Starting position

ระยะเวลา Period
เริ่ม From

ตําแหนงสุดทาย
Ending Position
ชื่อ/ตําแหนงผูบังคัญบัญชา Superior's Name/Position

เงินเดือนเริ่มตน
Starting Salary

ลักษณะงานที่ทํา Work Performances

ชื่อบริษัท
Employee's Name
ตําแหนงเริ่มตน
Starting position
ตําแหนงสุดทาย
Ending Position
ชื่อ/ตําแหนงผูบังคัญบัญชา Superior's Name/Position

ลักษณะงานที่ทํา Work Performances

เงินเดือนสุดทาย
Last Salary
โทรศัพท Telephone
สาเหตุที่ออก Reasons for leaving

ที่อยู/โทรศัพท
Address/Telephone
ระยะเวลา Period
เริ่ม From
เงินเดือนเริ่มตน
Starting Salary

ลักษณะงานที่ทํา Work Performances

ชื่อบริษัท
Employee's Name
ตําแหนงเริ่มตน
Starting position
ตําแหนงสุดทาย
Ending Position
ชื่อ/ตําแหนงผูบังคัญบัญชา Superior's Name/Position

ถึง To

ถึง To
เงินเดือนสุดทาย
Last Salary
โทรศัพท Telephone
สาเหตุที่ออก Reasons for leaving

ที่อยู/โทรศัพท
Address/Telephone
ระยะเวลา Period
เริ่ม From
เงินเดือนเริ่มตน
Starting Salary

ถึง To
เงินเดือนสุดทาย
Last Salary
โทรศัพท Telephone
สาเหตุที่ออก Reasons for leaving

ความสามารถพิเศษ/Special Skills
การใชภาษา
Language Skill

ฟง/Listening
ดีมาก

ดี

Excellen Good

พอใช
Fair

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาจีน (Chinese)
อื่น ๆ (Others)________
คอมพิวเตอร
 Word
 Excel
Computer
ประสบการณดานคอมพิวเตอร
Hardware
Software
Others
พิมพดีด
การขับขี่ยานยนต
Typing
Driving Ability
ภาษาไทย_____คํา/นาที เกียร/Automatic
Thai
Word/min เกียรธรรมดา/Manual
ภาษาอังกฤษ____คํา/นาที รถยนตสวนบุคคล/Car
English
Word/min รถจักรยายนต/Motorcycle
รถบรรทุก/Truck

พูด/Speaking
ไมดี

ดีมาก

ดี

Poor Excellen Good

พอใช
Fair

อาน/Reading
ไมดี

PowerPoint  Access

เลขที่ใบขับขี่
Driver's License

ดีมาก

ดี

พอใช

Poor Excellen Good

 E-mail

วันที่ออกให
Date of Issue

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
Other Special Skills

Fair

เขียน/Writing
ไมดี

ดีมาก

ดี

Poor Excellen Good

พอใช

ไมดี

Fair

Poor

 Internet  Others_________

วันที่หมดอายุ
Expiry Date

ออกให ณ จังหวัด
Place of Issue

กีฬาที่เลน
Sports

ขอมูลทั่วไป/General Information
 ไมสูบบุหรี/่ Do not Smoke
1 ทาน  สูบบุหรี/่ Smoke
 ดื่มสุราจัด/Drink a lot
 ไมดื่มสุราเลย/Do not Drink
 เคยเสพยาเสพติดแตเลิกแลว/Used to do drug, but quit

 เสพยาเสพติด/Do drug
 ไมเสพยาเสพติด/Do not do drug
 ดื่มสุราบางแตไมบอย/Drink occasionally
 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว/Used to smoke, but quit

2

ทานเคยไดเจ็บปวยอยางหนัก หรือไดรับอุบัติเหตุอยางรุนแรง หรือไดเขารับการผาตัด ในระยะ 2 ปที่ผานมาหรือไม ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
Have you been seriously ill or received a severe accident of operation during the past 2 years? If so, please give details.

3

ทานมีโรคประจําตัวหรือไม ถามีโปรดระบุชื่อโรค แพทยประจําตัวและสถานพยาบาลที่รักษา
Have you a personal illness? If so, please specify the name of the illness, the doctor, and the medical institution.

4

ทานคิดวาสุขภาพโดยทั่วไปของทานในปจจุบันเปนอยางไร
How would you describe your present health in general?

5

ทานเคยถูกจับหรือเคยตองคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยและฉอโกงหรือไม ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
have you ever been arrested or convicted in a crime of involved in any theft or fraud? If so, please give details.

6

ทานมีรายไดอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนปกติหรือไม ถามีโปรดระบุจํานวนและแหลงที่มาของรายไดดังกลาว
Have you other income besides regular salary? If so, please give details on the amount and source(s) of this income.

7

ทานเคยถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือไม และปจจุบันทานมีหนี้สินเปนจํานวนเทาไร โดยผอนชําระเปนจํานวนเทาไร/เดือน
Have you ever been indicted and declared bankrupt by court? At present, how much debt you have in total?
With how much payment/month?

 ดีมาก/Excellent
 พอใช/Fair

 ดี/Good
 ไมด/ี Poor

ขอมูลทั่วไป/General Information (ตอ/Cont'd)
8

ทานมีญาติพี่นองหรือคนรูจักทํางานในบริษัทนี้บางหรือไม ถามีกรุณาระบุชื่อและความสัมพันธ
Have you any relative or acquaintance working in this company? If so, please provide his/her name and relationship.

9

ทานทราบขาวการรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ ไดอยางไร How do you know about the company's job epenings?
หนังสือพิมพ
 หนวยราชการ
Newspaper______________________
Government office_________________________
 พนักงานบริษัทชื่อ
 อินเตอรเน็ต
 อื่นๆ
Personal Recommendation___________
Internet___________________________________
Others______________

10 บุคคลที่บริษัทฯ สามารถสอบถามเกี่ยวกับผูสมัครในเรื่องคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความประพฤติได (ยกเวนบุคคลในครอบครัว/ญาติสนิท)
People (other than family/close relatives) whom the company can make inquiry regarding applicant's qualifications and character.
ชื่อ-สกุล
Name-Surname

ความสัมพันธ
Relationship

อาชีพ
Occupation

โทรศัพทที่ติดตอได
Contact No.

1)
2)
11 ชื่อบุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
Name of person to contact in case of emergency
ที่อยู
Address
ทานคิดวาอะไรคือ ขอดี เกี่ยวกับตัวของทาน
What do you think are your strengths?

ความสัมพันธ
Relationship
โทรศัพทที่ติดตอได
Contact No.
ทานคิดวาอะไรคือ ขอไมดี เกี่ยวกับตัวของทาน
What do you think are your weaknesses?

ความคาดหวังในชีวิตของทานคืออะไร
What is your ultimate dream in life?
เขียนสั้น ๆ วาทําไมทานตองการเขามาทํางานกับ บริษัท ที อี คิว จํากัด
Write a few words why you want to work with Technical Equipment Co. Ltd.
หมายเหตุ: เอกสารที่ผูสมัครจะตองแนบมาประกอบใบสมัครงาน และบริษัทจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Remarks: The following documents of the applicant are required and will not be returned in any case.
 รูปถายปจจุบันขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
Two 1" Photographs

 สําเนาบัตรประชาชน
Copy of identification card

 สําเนาทะเบียนบาน
Copy of Registration

 สําเนาใบยกเวนการเปนทหาร
Copy of Military Service Exemption

 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ_______________________
Copy of Professional/Work License

 สําเนารับรองการศึกษา
Copy of Education Testimony
 อื่น ๆ________________
Others

ขาพเจาขอรับรองวาคําตอบและขอความทั้งหมดที่ขาพเจาใหไวในใบสมัครของทานนี้เปนความจริงทุกประการ หากวาทางบริษัทรับขาพเจาเปนพนักงานแลว
และตอมาภายหลังพบวาขอความตอนหนึ่งตอนใดเปนเท็จหรือไมตรงกับความเปนจริงแลว ขาพเจายินยอมที่จะใหทานปลดขาพเจาออกจากการเปนพนักงาน
ทันทีโดยมิตองจายคาชดเชยใดๆ
I hereby confirm that all the answers and statements given on the application form are true and correct in every aspect. However, should the
company employs me, and should it be from afterwards that any of the information given is false or inaccurate. I shall allow the company to
dismiss me from its employment immediately without compensation.
ลายมือชื่อผูสมัคร
Applicant's Signature
(______/______/______)

