ใบสมัครเข้ าทํางาน
EMPLOYMENT APPLICATION FORM

ตําแหน่ งและเงินเดือน / POSITION AND SALARY
ตําแหน่ง / Position:
1.
เงินเดือนที่คาดหวัง / Expected Salary:

2.

วันที่พร้อมเข้าทํางาน / Date available for employment:

PHOTO 1 1/2”

ข้ อมูลส่ วนตัว / PERSONNEL INFORMATION
ชื่อ-สกุล

บัตรประจําตัวประชาชนหรื อรหัสพาสปอร์ต

Name:

I.D. Card/Passport No.:

ที่อยู่
Address:

เบอร์ โ ทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Telephone No.:

วัน เดือน ปี เกิด

อายุ

เพศ

Date of Birth:

Age:

Sex:

สถานที่เกิด
Birth Place:

ชนชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

ส่ วนสูง

นํ้าหนัก

กรุ๊ ปเลือด

Race:

Nationality:

Religion:

Height:

Weight:

Blood Type:

หมายเลขบัตรประกันสังคม

หมายเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี

อีเมล์

Social Insurance No:

Income Tax Ref.:

E-mail:

ข้ อมูลทางครอบครัว / FAMILY DETAILS
สถานภาพสมรส / Marital Status:
ชื่อคู่สมรส

 โสด / Single



สมรส / Married
จํานวนบุตร

Spouse's Name:

No. of Children:

ชื่อบิดา

อาชีพ

Father's Name:

Occupation:

ชื่อมารดา

อาชีพ

Mother's Name:

Occupation:

 หย่า / Divorced

 เป็ นม่าย / Widow

กําลังศึกษาอยู่

คน

Studying:

person(s)

ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND
ระดับการศึกษา

วิชาหลัก

โรงเรียน, วิทยาลัยม มหาวิทยาลัย

ประเทศ

Education Level

Major Subject

School, College, University

Country

ระยะเวลา / Period
จาก / From

ถึง / To

ประถม / Primary
มัธยม / Secondary
ปริ ญญาตรี / Bachelors Degree
ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก / Master/Ph.D.
อนุปริ ญญา / Diploma
อาชีวะ / Vocational
อื่นๆ โปรดระบุ / Others (please specify)
การเข้ าร่ วนการโครงการฝึ กสอนหรื อใบรับรองต่ างๆ / TRAINING ATTENDED OR CERTIFICATE RECEIVED

1.
2.
3.

ชื่ อโปรแกรม/โครงการ

สถาบัน/ชุนนุมกิจกรรม

Course/Title

Institution/Club

ระยะเวลา / Period
จาก / From
ถึง / To

ความสามารถทางด้ านภาษา / PROFICIENCY IN LANGUAGE(S)
การสนทนา / Conversation
ภาษา
ดีเสิ ศ
ดี
พอใช้
Language
Fluent

Good

ทักษะการอ่ าน / Reading

Fair

ทักษะการเขีย น / Writing

ดีเลิศ

ดี

พอใช้

ดีเลิศ

ดี

พอใช้

Fluent

Good

Fair

Fluent

Good

Fair

1.
2.
3.

ความสามารถพิเศษ / SPECIAL SKILLS
คอมพิวเตอร์ / Computer:
 ไมโครซอฟเวิดร์ / Microsoft Word



ไมโครซอฟเอ็กซ์เซล / Microsoft Excel
อื่นๆ / Others:



ไมโครซอฟเพาว์เว่อร์ พอ้ ย / Microsoft PowerPoint



พิมพ์ดีด / Typing Speed:



ภาษาอังกฤษ / English__________ คํา/นาที Wpm

 ภาษาไทย / Thai__________ คํา/นาที Wpm

ใบอนุญาติยานพาหนะ

 ใบอนุญาติขบ
ั ขี่รถมอเตอร์ ใ ซค์
Motor Cycle Driving License

Driving License
อื่นๆ / Others:

1.

 ใ บอนุญาติขบ
ั ขี่รถยนตร์
Car Driving License
2.

 ใบอนุญาติขบ
ั ขี่รถบรรทุก
Truck Driving License
3.

ประวัตกิ ารทํางาน / EMPLOYMENT RECORD(S)
นายจ้ าง
Employer

ตําแหน่ ง
Position

ระยะเวลา / Period
จาก / From
ถึง / To

เงินเดือน
Salary

เหตุทลี่ าออก
Reason for Leaving

1.
2.
3.
4.
5.

ข้ อมูลอื่นๆ / OTHER DATA
1. ร่ างการคุณเคยได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรื อเคยมีสุขภาพที่ไ ม่สมบูรณ์จากโรคร้ายต่างๆซึ่งรวมถึงภาวะความผิดปกติทางด้านจิตใจมาแล้วหรื อไม่? / Have you ever been or
are you suffering from any physical impairment, disability or disease including any nervous/mental disorder?
 เคย / Yes
 ไม่เคย / No

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify: _______________________________________________________________________
2. สําหรับเพศหญิง, โปรดระบุวา่ ตอนนี้คุณกําลังตตั้งครรภ์หรื อไม่? / For females, please state whether you are now pregnant.
 กําลังตั้งครรภ์ / Yes

 ไม่ไ ด้ต้ งั ครรภ์ / No

3. คุณมีญาติพี่นอ้ งที่ทาํ งานอยูใ่ นโรงแรมนี้หรื อไม่? / Do you have any relative(s) working in this Hotel/Business Units?
 มี / Yes

 ไม่มี / No
ถ้ามี โปรดระบุชื่อ / If yes, please specify the name: _____________________________________________________________________

4. Have you ever been employed by any Business related in any way to Cmor Hotel?
 ไม่เคย / No
 เคย / Yes

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify:
สถานที่ / place: _____________________ ตําแหน่ง / position: _____________________ จาก / from: ___________ ถึง / to: ____________
5. คุณเคยมีคดีเกี่ยวกับศาลหรื อต้องโทษจําคุกหรื อไม่? / Have you ever been arrested or convicted of a crime?
 เคย / Yes

 ไม่เคย / No
ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify: _______________________________________________________________________

6. ทางบริ ษทั ใคร่ ขออนุญาติตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครงานกับนายจ้างคนปั จจุบนั ได้หรื อไม่? / May we inquire with your present employer regarding your
qualifications and character?
 อนุญาติ / Yes
 ไม่อนุญาติ / No
7. คุณเคยผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรื อไม่? / Have you performed Military service?
 พ้นพันธะแล้ว / Exempted

 ผ่อนผัน / Pending

 ยังไม่พน้ พันธะ / Not Exempted

8. คุณเคยถูกไล่ออกจากงานหรื อพักงานจากนายจ้างหรื อไม่? / Have you ever been dismissed or suspended from the service of any employer?
 เคย / Yes

 ไม่เคย / No
ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please explain: _______________________________________________________________________

9. คุณเคยล้มละลายหรื อมีหนี้สินหรื อไม่? / Are you bankrupt / in debt?
 เคย / Yes

 ไม่เคย / No

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please the extent: _____________________________________________________________________
10. ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน / Emergency Contact:

ชื่อ / Name: ______________________________________________________ ความสัมพันธ์ / Relationship: _______________________
ที่อยู่ / Address: _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ เบอร์โ ทรศัพท์ / Telephone No: _____________________

ชื่ อผู้อ้างอิง / REFERENCE(S) (ไม่ ควรใช้ ชื่อญาติพนี่ ้ อง / Names of relatives should not be given)
ชื่ อ-สกุล
ที่อยู่และเบอร์ ติดต่ อ
Name

อาชีพ

Address & Contact Number

Occupation

1.
2.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ ารายละเอียดที่แจ้ งไว้ นีถ้ ูกต้ องตาความเป็ นจริงและถูกต้ อง ข้ าพเจ้ายอมให้ บริษทั ยกเลิกสั ญญาจ้ างโดยทันที ในกรณีที่ข้อมูลทีข่ ้ าพเจ้ าแจ้ งไว้ เป็ นข้ อมูลเท็จ
I hereby certify that all the information I have provided in this Employment Application are true and correct. I agree that any false
statement which I may have made herein shall constitute grounds for my termination.

________________________

ลายเซ็นต์ผสู ้ มัคร
Applicant’s signature
___/___/___

วันที่
Date

