
อายุ สว่นสงู
Age Height

[     ]  โสด [     ]  แตง่งาน [     ]  หม้าย [     ]  หยา่
Single           Married Widower Divorced

ถ้าสมรสแล้วคูส่มรสมีรายได้หรือไม่ [     ]   มี [     ]   ไมมี่
If married,does the spouse earn income ?            Yes      No

Number of Children Studying
อายุ
Age

ภรรยา/สามี Wife/Husband ……………………… ………… ……………………………
……………………… ………….. ……………………………
……………………… ………….. ……………………………
1…………………… ………….. ……………………………
2…………………… …………. ……………………………
3…………………… …………. ……………………………
4…………………… ………….. ……………………………
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สถานะภาพการสมรส

สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา

Marital Status

จํานวนบตุร…….……..คน ศกึษา…..……….คน

Tax Identification No……………………….….………………..……..Social Security No……………………………………

นาม นาย/นาง/นางสาว (ไทย)

บตัรประจําตวัเลขท่ี ออกให้ ณ วนัท่ีออก
Identification No…………………………………………………..……Issued at……………….………………..Issued Date……………….…………

Nationality………………………………...………Race………………………...…………. Religion…………………………………………………...…

เกิดวนัท่ี

Position type of work applied………………………………………………………………………………...…..………

Place of birth……………………………………………………Date of birth………………………………………………………………………………

โทรศพัท์
Telephone No

………………………………...…………
ท่ีบ้าน   Residence

………………………………...…………
ท่ีทํางาน  Office

นํา้หนกั

ใบสมัครงาน
    บริษัท  กมลพศิาลกระจกนิรภัย  จาํกัด

วนัท่ี……เดือน……………..พ.ศ……
Date

เลขท่ี
Ref.Number

เงินเดือนขัน้ต่ําท่ีต้องการ

Weight

Details family Position

Personal Details

รายละเอียดทางครอบครัว ช่ือ-สกลุ อาชีพและตําแหนง่

Registered Address………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ท่ีอยูปั่จจบุนั
Present address………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เกิดจงัหวดั

Name Mr./Mrs./Miss.(English)………………………………………………………………………………………………………………….……………
ท่ีอยูต่ามทะเบียนสํามะโนครัว

รายละเอียดสว่นตวัของผู้สมคัร

…………………………...……
…………………………...……

Minimum Starting Salary Desired………………………………………………………………………………...…………

บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีเลขท่ี                                                                  บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี

First Name-Last Name

…………...….
…………...….

Brother/Sister

…………...….
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APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ตําแหนง่และเงินเดือน / Position and Salary
ตําแหนง่หรือประเภทของงานท่ีสมคัร

…………...….

บิดา Father
มารดา Mother

พ่ีน้อง………………คน

…………...….

…………...….

ท่ีอยู/่ท่ีทํางาน
Address/Office

………………………...………
…………………………..………
…………………………...……
…………………………...……

…………………………...……

โทรศพัท์
Tel.No

…………...….



ช่ือ ท่ีอยู่ โทรศํพท์ ความสมัพนัธ์
Name……………………………… Address…………………………….. Tel.No…………………. Relationship………
การรับราชการทหาร

ทา่นผา่นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยงั
Have you completed your mational service ?
[     ]  เกณฑ์แล้ว [     ]  ยงัไมเ่กณฑ์ [     ]  ถ้ายงักําหนดเม่ือ [     ]  ได้รับการยกเว้นเพราะ
         Yes           No If no.specify when If excepted specify reason
ประวติัการศกึษา
EDUCATIONAL  BACKGROUND

คะแนน

ตัง้แต ่พ.ศ. ถงึ พ.ศ. Grade point

From To Average

ประถมศกึษา Primary ……….…… …..………… ………….…...……………….

มธัยมศกึษา Secondary ……….…… …..………… …………...………………..…
เตรียมอดุมศกึษา ……….…… …..………… …………...………………..…
Pre-university ……….…… …..………… …………...………………..…
อาชีวศกึษา ……….…… …..………… …………...………………..…
Commercial/Vocational ……….…… …..………… …………...………………..…
วิทยาลยั ……….…… …..………… …………...………………..…
Technical/Institute/College ……….…… …..………… …………...………………..…
มหาวิทยาลยั University ……….…… …..………… …………...………………..…
อ่ืน ๆ Other ……….…… …..………… ………….….……………..…

…………..………………. …………..………………. …………..………………. ………….…..………………..

……………..……………. ……………..……………. ……………..……………. ……….………..……………..
…………..………………. …………..………………. …………..………………. ………..………………………

…………..………………. …………..………………. …………..………………. ………….…..………………..

…………..………………. …………..………………. …………..………………. ……….………..……………..

…………..………………. …………..………………. …………..………………. ………….…..……………….

…………..………………. …………..………………. …………..………………. ……….………..…………….
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Language พดู   Speak อา่น   Read เขียน   Write

ระยะเวลา

Duration

Subject Instituer Certificate Received
การฝึกอบรม

Training

ภาษา ระบ ุSpecify  พอใช้/Fair , ดี/Good ,  ดีมาก/Excellent

Institute Name and Certificate Diploma

Location Degree

ช่ือหวัข้อ สถาบนัฝึกอบรม วฒิุบตัรท่ีได้รับ

…………………...………

…………………...………

กรณีเร่งดว่น บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้

ประเภทการศกึษา ระยะเวลา ช่ือสถานศกึษาและท่ีตัง้ วฒุิท่ีได้รับ

…………………...………
…………………...………

วิชาเอก

Subject

Major 
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    บริษัท กมลพศิาลกระจกนิรภยั  จาํกัด

MILITARY SERVICE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Education  

…………………...………
…………………...………
…………………...………

…………………...………

…………………...………
…………………...………
…………………...………
…………………...………
…………………...………

ระยะเวลา
Duration

…………………...………

…………………...………

…………………...………
…………………...………
…………………...………
…………………...………
…………………...………

ไทย Thai

องักฤษ  English

จีน  Chinese

อ่ืนๆ/Other



พิมพ์ดีดไทย คํา/นาที           คํา/นาที

เชาวเลขไทย คํา/นาที เชาวเลของักฤษ           คํา/นาที
Shorthand Thai………. W.P.M

ประวติัการทํางานรวมทัง้งานชัว่คราว/การฝึกงาน

ตัง้แต่ ถงึ ตําแหนง่ เงินเดือน

From Date To Date Position Salary

…………… ………………..…… ……….…….………………………………………………………… ……………
…………… …………………...… ……………..………………………………………………………… ……………
…………… ………………..…… ……………..………………………………………………………… ……………
…………… ……………..……… ……………..………………………………………………………… ……………
…………… …………………...… ……………..………………………………………………………… ……………
…………… ………………...…… ………….…………………………………………………………… ……………

[     ]   เคย      [     ]  ไมเ่คย
ทา่นเคยต้องโทษคดีร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ [     ]   เคย      [     ]  ไมเ่คย
ทา่นสบูบหุร่ีหรือไม่ [     ]   สบู      [     ]  ไมส่บู
ทา่นเคยทํางานกบับริษัทฯ นีม้าก่อนหรือไม่ [     ]   เคย      [     ]  ไมเ่คย

รถยนต์ [     ]  มี [     ]  ไมมี่ มอเตอร์ไซด์ [     ]  มี      [     ]  ไมมี่
ทา่นมีใบขบัข่ีหรือไม ่?

[     ]   มี [     ]   ไมมี่ [     ]  มี      [     ]  ไมมี่
ถ้าทา่นได้รับการคดัเลือกเข้ามาทํางานในบริษัทฯ ทา่นมีความพร้อมหรือไม ่อยา่งไร

[     ]  
[     ]  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงถกูต้องและสมบรูณ์ทกุประการ

หากบริษัทจ้างเข้ามาทํางานแล้วปรากฎวา่ ข้อความในใบสมคัรงาน เอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ 

ไมเ่ป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใด ๆ ทัง้สิน้

(…………………………………………..)
ลายมือช่ือผู้สมคัร Applicant'Signature
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………………
……………… ………………

สาเหตท่ีุออก

Reason for 

………………

รายได้พิเศษอ่ืนๆ

Allowances

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

พร้อมท่ีจะเป็นพนกังานบริษัทฯ ได้ทนัที
มีข้อผกูพนัธ์ต้องทํางานท่ีเดิมจนถงึวนัท่ี …………………………………….

……………………………………………

เหตใุดทา่นจงึต้องการทํางานในตําแหนง่นี ้กบับริษัทฯ นี?้
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ทา่นเคยป่วยหนกั หรือได้รับอบุติัเหตรุ้ายแรงในรอบ 3 ปีหรือไม่

ทา่นมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์สว่นตวัหรือไม่

พิมพ์ดีดองักฤษ
Typing Thai…………...  W.P.M. Typing English……………..  W.PM.

Shorthand English………… W.P.M.

ช่ือนายจ้าง  บริษัท  และท่ีอยู่

Previous Employer's Name,Company &Address

    บริษัท กมลพศิาลกระจกนิรภยั  จาํกัด

หมายเลขเอกสาร  FM_HR008
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     สาํหรับของบริษัทฯ

1 2 3

ความเห็นทัว่ไป

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

การพจิารณาว่าจ้าง

ตําแหนง่ กลุม่งาน
Position…………………………………………… Job Group……………………………………………………………
สงักดั บริษัท
Dept./Div…………………………………………. Company…………………………………………………………….
เงินเดือน : บาท ตอ่เดือน วนัเร่ิมทํางาน คา่ใช้จ่ายพิเศษ
Salary:Baht ………………………… Per month Starting Date……………………… Allowances…………………

 …………………………………. ……………………………………
          ฝ่ายบคุคลและธรุการ                      ผู้อนมุติั
Personnel and Administrasion Division Authorized Signature
วนัท่ี วนัท่ี
Date……………………………. Date……………………………..
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  ( .….……………….…......….…)
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    บริษัท กมลพศิาลกระจกนิรภยั  จาํกัด
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ลงช่ือ……………………………………ผู้ประเมิน

วนัท่ี………..……………………………

1. ข้อมลูสว่นตวั (การศกึษา, ประสบการณ์, ครอบครัว)
2. บคุลิกภาพ (ลกัษณะการพดู, การแตง่กาย, บคุลิก, สขุภาพ)
3. ทศันคติ แนวความคิด สติปัญญา (ไหวพริบ, ความสามารถในการตอบ)

     แบบประเมินผลการสมัภาษณ์
ความคิดเห็นแผนกบคุคล / ผู้สมัภาษณ์เบือ้งต้น

หวัข้อการประเมิน
ระดบัคะแนนการประเมิน


