บริษ ัท ซายน์ สเปค จําก ัด SciSpec Co., Ltd.
ใบสม ัครงาน Job Application Form

รูปถ่าย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกคุม้ ครองตามกฏหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การกรอกข้อมูลของท่านบนเอกสารนี � เป็ นความ
ยินยอมของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลให้เว้นว่างไว้ บริษัทฯจะใช้ขอ้ มูลของท่านเพื�อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื�อ
เข้าทํางานเท่านัน� และจะไม่นาํ ข้อมูลของท่านไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์อ�ืนยกเว้นได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษัทจะไม่ทาํ สําเนา
และจะคืน หรือทําลายเอกสารนี � ภายใน 14 วัน หากท่านไม่ได้รบั การคัดเลือก
หลักฐานจริงประกอบการพิจารณาเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองผลการเรียน วุฒกิ ารศึกษา ใบรับรองการผ่านงาน ให้ วันที�
ท่านนํามาในวันสัมภาษณ์
Date

ตําแหน่งหรือประเภทของงานที�สนใจสมัคร

อายุ
Age

Position Or Type of Work Applied

เงินเดือนขัน� ตํ�าที�ตอ้ งการ

นํา� หนัก
Weight

ส่วนสูง
Height

Expected Salary

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
PERSONAL INFORMATION

ชื�อ นามสกุล (ไม่ตอ้ งระบุคาํ นําหน้านาม)
Name Surname
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Registered Address
ที�อยู่ปัจจุบนั
Present Address
เกิดที�จงั หวัด
Place of birth
บัตรประจําตัวเลขที�
Identification No.
สถานะภาพการสมรส
โสด
 Single
Marital Status
ถ้าสมรสแล้วคูส่ มรสมีรายได้หรือไม่
If married, does the spouse earn income?
จํานวนบุตร
Number of Children
รายละเอียดทางครอบครัว
Family Information
ภรรยา / สามี
Wife / Husband

โทรศัพท์
Telephone No.

เกิดวันที�
Date of Birth
ออกให้ ณ
Issued at
แต่งงาน
 Married


กําลังศึกษา
Studying

ชื�อ - นามสกุล
Name - Surname

อายุ
Age

สัญชาติ
Nationality
หม้าย

 Widowed

มี

Yes


คน

อาชีพ / ตําแหน่ง
Occupation / Position

ไม่มี

วันที�ออก
Issued Date
หย่า
 Divorced

No

ที�อยู่ / ที�ทาํ งาน
Address / Office

โทรศัพท์
Tel. No.

บิดา Father
มารดา Mother
พี�นอ้ ง ………. คน
Brother / Sister

1
2
3
4

กรณีเร่งด่วน บุคคลที�สามารถติดต่อได้ / Contact Person (In case of emergency)
ชื�อ - นามสกุล
โทรศัพท์
Name
Tel. No.
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การรับราชการทหาร / MILITARY SERVICE :

ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง / Have you completed your conscription?
ยังไม่ได้เกณฑ์
เกณฑ์แล้ว
ถ้ายัง ถึงกําหนดเมื�อ
 Yes
 No.
 If no., specify when

ประวัตกิ ารศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND

ประเภทการศึกษา
Education
มัธยมปลาย/HighSchool
อาชีวศึกษา/Vocational
ปริญญาตรี / Bachelor
ปริญญาโท / Master
ปริญญาเอก / Ph.D
อื�นๆ / Others

ระยะเวลา / Period
ถึง To
ตัง� แต่ Fr.

การฝึ กอบรม / Training
ชื�อหัวข้อ / Subject

ชื�อสถานการศึกษา
Institution

วุฒทิ �ไี ด้รบั
Certificate

สถาบันฝึ กอบรม / Institute

โปรดระบุ Specify : ไม่ดี Not good / พอใช้ Fair / ดี Good / ดีมาก Excellent
ทักษะทางภาษา
พูด Speak อ่าน Read เขียน Write
ไทย / Thai
อังกฤษ / English
จีน / Chinese
อื�นๆ / Others

ได้รบั การยกเว้นเพราะ

 If exempted, specify reason

สาขา
Major

คะแนน
GPA

วุฒบิ ตั รที�ได้รบั / Certificate

ระยะเวลา / Duration

ติดตัง�

การใช้งาน

ทักษะทางคอมพิวเตอร์
MS Outlook
MS Word
MS Excel
MS Powerpoint

ความสามารถพิเศษอื�น ๆ (Other Competencies)
1
2
3

ประวัตกิ ารทํางานรวมทั�งงานชั�วคราว / การฝึ กงาน
PREVIOUS EMPLOYMENT : (Including Temporary Work / Practical Training)
ตัง� แต่
From

ถึง
To

ชื�อ นายจ้าง บริษัท และที�อยู่
Previous Employer's Name, Company and address

ตําแหน่ง
Position

เงินเดือน
Salary

รายได้อ�ืนๆ
Allowance

สาเหตุท�อี อก
Reason for leaving

ท่านสามารถมาเริ�มงานกับบริษัทฯ ได้เมื�อใด ถ้าได้รบั คัดเลือก
When can you start work with us, if employed ?
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ข้อมูลเพิม� เติม / FURTHER INFORMATION :

ท่านเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
Have you ever been seriously ill or contacted with contagious disease?
ถ้าเคยโปรดระบุช�ือโรค
If yes, explain fully
ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์สว่ นตัวที�สามารถนํามาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้หรือไม่
Do you have a car / motorcycle available for company business ?
รถยนต์
มี
ไม่มี


Car
Yes
No
ท่านมีใบขับขี�หรือไม่
มี

 Yes
Do you have a driving licence ?
งานอดิเรก, กีฬา และกิจกรรมที�สนใจ
Present hobbies, sports interest

เคย

ไม่เคย

 Yes

มอเตอร์ไซด์
Motorcycle
ไม่มี
No

 No

มี

 Yes

ไม่มี

 No

ท่านเป็ นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรอาชีพอะไร และมีตาํ แหน่งอะไร
What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold?

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นีม� าก่อนหรือไม่
Have you ever applied for employment with us before?

เคย เมื�อไร

ไม่เคย

 Yes, when ?

 No

เขียนชื�อญาติ / เพื�อน ที�ทาํ งานอยู่ในบริษัทฯ ซึง� ท่านรู จ้ กั ดี
Give the names of relatives / friends, working with our company known to you

เขียนชื�อ ที�อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผูท้ �จี ะอ้างถึง 2 คน (ซึง� ไม่ใช่ญาติ หรือ นายจ้างเดิม) ที�รูจ้ กั คุย้ เคยกับท่านดี
List names, address, telephone and occupation of 2 references (other than relatives or former employers) who know you.
1.
2.
กรุ ณาแนะนําตัวท่านเอง เพื�อให้บริษัทรู จ้ กั ตัวท่านดีขนึ �
Please provide any further informations about yourself which will allow our company to know you better.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทัง� หมดในใบสมัครเป็ นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทกุ ประการ หลังจากบริษัทฯจ้างเข้ามาทํางานแล้วปรากฎว่า
ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที�นาํ มาแสดง หรือรายละเอียดที�ให้ไว้ไม่เป็ นความจริง บริษัทฯ มีสทิ ธิ�ท�จี ะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชย
หรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง� สิน�
I hereby confirm that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement, the company has the right
to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.

(

)
ลายมือชื�อผูส้ มัคร Applicant's Signature
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การพิจารณาการว่าจ้าง
ตําแหน่ง
Position
เงินเดือน บาท
Salary : Baht

กลุม่ งาน
Job Group
ต่อเดือน
Per month

วันเริ�มงาน
Starting Date

)

(
ผูอ้ นุมตั ิ Authorized Signature
วันที�

Application Form Scispec R2201.xlsx

confidential / PDPA controlled

