
 

บริษัท  โคราช  ไซซัน  จํากดั 

KORAT  SAISAN  CO.,LTD 

ใบสมัครงาน 

APPLICATION   FOR   EMPLOYMENT 

 

วนั / เดือน / ปี                                             เลขทีใบสมคัร(Application   No.) 

ตาํแหน่งทีสมคัร                                                เงินเดือนทีตอ้งการ 

Position   applied   for                                       Expected   Salary 

เกรดเฉลียสะสม                                             จบจากสถาบนั 

 

ประวัติส่วนตัว   Personal   Data 

 

ชือ - สกุล  (ภาษาไทย)                                                             (ภาษาองักฤษ) 

ทีอยูปั่จจบุนั  ( Address ) 

            บา้นส่วนตวั                     บา้นเช่า                         บา้นญาติ                           หอพกั                    อืน  ๆ 

            Own    Home                   Rent    Home                Live   with   Parents         Tower                    Etc. 

บตัรประชาชนเลขที (I.d Card  No.)                                          ออกให้  ณ (Issued) 

วนัออกบตัร (Issued  Date)                                                 บตัรหมดอาย ุ (Valid  Date) 

สถานทีเกิด (Place  of  Birth)                                       วนั – เดือน – ปี   เกิด (Date  of  Birth)                        

อาย ุ(Age)                                   ส่วนสูง (Height)                                  นาํหนกั (Weight)                

สัญชาติ (Nationality)                             เชือชาติ (Race)                            ศาสนา (Religion) 

ชือบิดา ( Father’s Name )                                                           อาชีพ (Occupation) 

ชือมารดา ( Mother‘s Name )                                                      อาชีพ (Occupation) 

สถานภาพ (Marrital  Status)               โสด (Single)                      สมรส (Married)                  หยา่ (Divorced) 

                                                             แยกกนัอยู ่(Separated)                       อนื ๆ (Other) 

ชือคู่สมรส ( Spouse’ Name )                                                          อาชีพ (Occupation) 

จาํนวนบุตร ( Number  of  children )                           ชาย (Male)                          หญิง (Female) 

สุรา ( Alcohol )        ดืม ( Drink )       ไมด่ืม ( No. )       บุหรี ( Smoke )       สูบ ( Smoke )       ไม่สูบ ( No. ) 

 

                   คําเตือน  :  1.ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเองและตัวบรรจง 

                                     2.ห้ามนําใบสมัครออกไปนอกห้องรับสมัคร 

                                     3.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพือประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 
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 จาํนวนพนีอ้ง  (Number  of   brother & sister)                                                  ท่านเป็นคนที  

  ลําดั ชือ -สกุล อายุ ทอียู่ อาชีพ   

         

         

         

  

ชือผู้แนะนําให้มาสมัครงาน                                                                  เกียวข้องเป็น 

Name  of  person  to  be  refered  to  applicant                               Relationship 

ทีอยู ่(Address)                                                                                             โทรศพัท ์(Telephone) 

ท่านมีเพือนหรือญาติทาํงานในบริษทันีชือ 

Name  of  your  cousin  or  your  friend  who  worked  at  this  company 

บุคคลทีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีเร่งด่วน    คือ 

In  case  of  emergency  who  will  be  notified 

ประวัติการศึกษา  Education   Background 

 
 

ระดับการศึกษา 
Level 

ชือสถาบัน 
Name  of  School 

ปีทีสําเร็จ 
Date  of  

graduation 
 

วุฒิได้รับ 
Degree  obtained 

สาขาวิชา 
Major  Course 

 มัธยมศึกษา 
Secondary  School 

    

 อาชีวศึกษา 
Tech / Comm 

    

 อุดมศึกษา 
University 

    

 อืน  ๆ 
Other 

    

    ความสามารถพิเศษ   Special   Skills 

 
ภาษา 

Language 

พูด  Speaking เข้าใจ  Understand เขียน  Writing 

   ดีมาก 
 Very  good 

 ด ี
 good 

  พอใช้ 
 Fair 

  ดีมาก 
 Very  good 

 ด ี
 good 

  พอใช้ 
 Fair 

  ดีมาก 
 Very  good 

 ด ี
 good 

  พอใช้ 
 Fair  

 อังกฤษ 

English 

          

 ญีปุ่ น Japanese           
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 ความสามารถอืน  ( Other )                                                   

 งานอดิเรก  ( Hobby )      

  

ความสามารถในการพิมพด์ีด   ( Ability  in  Typing ) 

              ภาษาไทย ( Thai )                   คาํ / นาที ( W/M )    ภาษาองักฤษ  ( English )                   คาํ / นาที ( W/M )   

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์  ( Ability  in  Computer  )  

               Microsoft  office               Microsoft  Word              Microsoft   Excel               Access 

ท่านมียานพาหนะส่วนตวัหรือไม่         มี               ไม่มี                   ประเภท             รถจกัรยานยนต ์                   รถยนต์ 

ประวัติการทํางาน   Employment   Record 

 

 
 

 
 

ชือหน่วยงาน 
Employ’s  Name 

ตําแหน่งและหน้าทีความรับผดิชอบ 
Position  Title 

ระยะเวลาทาํงาน 
Period  of  working เงินเดือน 

Salary 
สาเหตุทีออก 

Reason  for  leaving 

 

ตงัแต่ 

From 

สินสุด 

To 
 

        

        

        

        

    การฝึกอบรม   Training  

             
             

             

        บุคคลอ้างองิ   References  

        ชือ – ทอียู่ 
Name - Address 

อาชีพ / ตําแหน่ง 
Occupation   and   Position 

โทรศัพท์ 
Telephone    No. 

 

       

       

       

  

คาํชีแจงเพมิเติมทีผูส้มคัรประสงคจ์ะแจง้ใหท้ราบ  หรืออธิบายงานทีเคยรับผิดชอบ   หรืองานทีชาํนาญเป็นพเิศษ 

Add   Information   which   applicant   with   to   desired   for   consideration                                                   
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สถานะภาพทางทหาร       เกณฑ์แลว้ เป็น          ทหารบก            ทหารเรือ          ทหารอากาศ     ตงัแต่  พ.ศ……ถึง พ.ศ…… 

Military   Status                  Served                      Infantry             Marine              Air  Force         From                To 

                                          ยงัไม่เกณฑ ์ ( Not  yet  served  )  จะเกณฑใ์นปี   พ.ศ………. 

                                          ยกเวน้เนืองจาก          จบัฉลาก        คุณสมบติัไมเ่หมาะสม        เรียนรักษาดินแดน……….ปี 

                                          Exempted                   Black   lot     Disqualified          Reserved  Officer  Training  Course  Years 

ท่านสามารถเดินทางไปต่างจงัหวดัในงานของบริษทั ฯ  ไดห้รือไม่ ?                ได ้                ไม่ได ้

Are  you  willing  and  free  to  travel  upcountry  if  company  requires ?        Yes.                 No. 

ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม?่Have  you  ever  been  individual  disease ?         ไม่มี (No.)        มี (Yes) ระบุโรค……….. 

ท่านเคยตอ้งโทษทางอาญา – แพ่ง  มาก่อนหรือไม่ ?                    ไม่เคย              เคย     เนืองจาก…………………….. 

Have  you  ever  been  convicted  of  a  crime  or  civil ?             No.                 Yes. 

ท่านเคยดาํเนินการเกียวกบัขบวนการในศาลแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์บา้งหรือไม ่? 

Have  you  ever  proceed  above  process  of  labor  court  or  labor  relations  committee ?  

              ไม่เคย ( No. )                เคย  ( Yes. )   เรือง  About…………………………………………………… 

ท่านเคยถูกปลดออกจากงานบา้งหรือไม่  ?                                ไม่เคย             เคย   เนืองจาก……………………….. 

Have  you  ever  been  discharged  from  employment ?           No.                 Yes.  Because 

วนัทีพร้อมทีจะทาํงานกบับริษทั ฯ Date  of  ready  for  working  with  us ?  ……………………………………….. 

 

                      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีกรอกในใบสมคัรนีเป็นความจริง  ครบถว้นและถูกตอ้ง   หากเป็นความเทจ็  

หรือบิดเบือนจากความจริงให้ถือเป็นเหตุทีจะบอกเลิกสัญญาจา้งได ้

                      I  certify  that  all  of  statements  in  this  application  are  true , complete  and  correct  any  false  statement  

or  omission  of  information  here  of  may  be  considered  cause  for  dismissal. 

 

                                                                                                                 ลงชือ…………………………..……………ผูส้มคัร 

                                                                                                                 Signed                                             Applicant 
                                                                                                                วนั / เดือน / ปี………/…………/……… 
                                                                                                                 Date  

                                          
 สําหรับเจ้าหน้าที 

ความเห็นในการสัมภาษณ์  Interviewer ‘ s  comments  and  recommendation. 

รับเขา้ทาํงาน                                        ปฏิเสธ 

ลงชือ…………………………………. 

 ตาํแหน่ง………………………………. 

  วนัที………./………………./………… 
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