สาหรับเจ้ าหน้ าที่

บริ ษทั อิมเมจ เฟอร์ นิเจอร์ จากัด
บริ ษทั อิมเมจ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั อิมเมจ ดีไซน์ แอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด
บริ ษทั อิมเมจ สตีลเฟอร์ นิเจอร์ จากัด
บริ ษทั อิมเมจ เฟอร์ นิเทค จากัด

วันที่
DATE ………………..

รหัส ………………………………….
แผนก ………………………………….
วันเริ่มงาน
…………………………
บันทึกข้ อมูล SSO ………………..

ใบสมัครงาน

รู ปถ่ าย

ECONS ………………..

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ท่านทราบข้ อมูลข่ าวสารการรั บสมัครงานจากช่ องทางใด
JobThai
ตาแหน่ งที่สมัคร
Position Applied

Facebook / Page

ป้ ายประกาศ

พนักงานแนะนา
เงินเดือนที่ต้องการ
Expacted Salary

ประวัตสิ ่ วนตัว / Personal Details
ชื่ อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว
Name - Surname (English) Mr./Mrs./Miss.
วัน/เดือน/ปี เกิด
ปี นักษัตร
Date of Birth
Year
เลขที่บัตรประชาชน
Indentification No.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
Permanent Address
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address
สถานภาพทางทหาร
Military Service
ปัจจุบันพักอาศัย
Current Residence

ชื่ อเล่ น Nickname ส่ วนสู ง Height นา้ หนัก Weight

อายุ
Age

จังหวัดที่เกิด
Place of Birth

เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
Tax Payer No.

เชื้อชาติ
Race

สัญชาติ
Nationality

เลขที่บัตรประกันสังคม
Socical Security No.

เกณฑ์ แล้ ว
ยังไม่ เกณฑ์
ได้รับการยกเว้ น
Conscripted
Not Exempted
Exempted
ประวัตสิ ถานภาพทางครอบครั ว / Marital status and family
บ้ านตัวเอง
บ้ านบิดา/มารดา
บ้ านญาติ
Own House
Live with Parents
Live with Relative

ศาสนา
Religion

กรุ๊ปเลือด
Blood Group

เบอร์ โทรศัพท์
Telephone No.

เพราะ …………………………
Because
บ้ านเช่ า
Rent House

ชื่ อบิดา /Father name. …………………………………………… อายุ ……… ปี

มีชีวิตอยู่

ถึงแก่ กรรม

…………………………………………… อายุ ……… ปี

มีชีวิตอยู่

ถึงแก่ กรรม

ชื่ อมารดา/Mother name

จานวนพี่น้องรวมตัวท่ าน Brother/Sister .......... คน
สถานภาพทางการสมรส
โสด
Marital Status
Single

เป็ นชาย ..........
สมรส
Married

คน

เป็ นหญิง .......... คน
หย่ าร้ าง
Divorced

ท่ านเป็ นคนที่ ..........
สมรสไม่ จดทะเบียน
Married but unregistered

ชื่ อ-สกุล คู่สมรส
อายุ
ปี
อาชีพ
Wife / Husband
บ้ านเลขที่ House No.
หมู่ที่ Moo.
ซอย Lane
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
เบอร์ โทร Telephone No.
ท่านมีบุตรหรื อยัง You have any children
มี Yes.
ไม่ มี No.
จานวนบุตรรวม
คน
ผู้ชาย No. of Boys
……… คน
อายุต่ากว่ า 6 ปี
……… คน
No. of Children
ผู้หญิง No. of Girls
……… คน
อายุมากกว่ า 6 ปี
……… คน
กรณีเร่ งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่ อได้ In case of emergency please notify.
ชื่ อ (Name) ……………………………………………………….. โทรศัพท์(Tel.) …………………………. ความสัมพันธ์(Relationship)…………….
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ระดับการศึกษา
Level
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวะ หรื อ วิชาชีพ
Vocational / Technical
วิทยาลัย
College
มหาวิทยาลัย
University
วัน/เดือน/ปี
Dates

ภาษา
Language

ระยะเวลาเริ่ม-ถึง
Period From-To

ประวัตกิ ารศึกษา / Educational BackGround
ชื่ อสถานศึกษา
Name of institution

วุฒิที่ได้รับ
Cert./Degree

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม / Training Record
สถานบันฝึ กอบรม
Institute

วุฒิบัตรที่ได้รับ
Certificate Recsived

ชื่ อหลักสู ตร
Course Name

สาขาวิชา
Field of Study

ระยะเวลา
Duration

ความสามารถในการใช้ ภาษา / Language Skill
การพูด / Speaking
การอ่ าน / Reading
การเขียน / Writeing
ความเข้ าใจ / Understanding
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ ดี ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ ดี ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ ดี ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ดี
Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad

ไทย / Thai
อังกฤษ/English
อื่นๆ/Others….
ได้
Yes
ไม่ได้
No

Word

ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ / Computer Skill
Excel
PowerPoint
Access
AutoCad

Others …………..….

ไทย ……………….. คา/นาที
อังกฤษ ……………….. คา/นาที
Thai
Word/min
English
Word/min
ประวัตกิ ารทางานรวมทั้งงานชั่ วคราว Previous Empployment:(Including Temporary Work) เริ่มจากปัจจุบันย้ อนหลังไป
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
บริษทั / องค์ กร
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ ง/ลักษณะงานที่ทา
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
Dates
Name of Employer
Business
Position/Scope of Work
Salary
Reason For Leving
เริ่ม/From สิ้นสุ ด/To

ใบผ่านงาน Work Permit

มี
Yes

ไม่มี
No

ท่านจะเริ่มงานกับบริ ษทั ฯได้เมื่อไร ถ้ ามีตาแหน่ งให้
When can you start work with us,if empioyetd ? …………………………………………………………………
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ข้ อความเพิ่มเติม / Further Information
ความสามารถในการขับรถ
รถยนต์
รถจักรยานยนต์ มีพาหนะเป็ นของตนเอง
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
Abllity to Driving
Car
Motercycle
Owner of Vehicle
Car
Motercycle
มี
Yes
ไม่มี No
ท่านมีใบขับขี่หรื อไม่ ?Do you hold a driving license?
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เลขที่ Motorcycle License No. …………………………………………………………………………………………..
No. …………………………………..
ใบขับขี่รถประเภท Category of Motor vehicle license ……………………………………………
ท่านเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคร้ ายแรงมาก่ อนหรื อไม่ ?
เคย
ไม่ เคย
Have you ever been seriously ill or contagious disease ?
Yes
No
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค
If yes, explain fully ……………………………………………………………………………………………….
งานอดิเรก กีฬา กิจกรรมที่สนใจ
Present Hobbies , Sport , Interest ……………………………………………………………………………….
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั ฯ นีม้ าก่ อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย ถ้ าเคย เมื่อไร?

Have you ever supplied for employment with us befort?

Yes

No

If yes, When?........................

เขียนชื่ อญาติ/เพื่อนที่ทางานอยู่ในบริ ษทั ฯซึ่ งท่ านรู้ จักดี
Give the names of relatives/friend,working with us Know to you …………………..……………..………………………………….
เขียนชื่ อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่จะอ้ างถึง 2 คน (ซึ่ งไม่ ใช่ ญาติ หรื อนายจ้ างเดิม) ที่ร้ ู จักคุ้นเคยตัวท่ านดี
List names addresses telephont and occupation of 2 references(Other than relatives of former emplayers) who know you

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………..…..…..…………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่ า ข้ อความดังกล่ าวทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ ป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากบริ ษทั ฯ จ้ างเข้ ามาทางานแล้ วปรากฏว่ าข้ อความ
ในใบสมัครงาน เอกสารที่นามาแสดง หรื อรายละเอียดที่ให้ ไว้ ไม่ เป็ นความจริ ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าโดยไม่ ต้องมีเงินชดเชยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
I certify that all statemonts given in this application form are true.If any is found to be untrue after engement.the company has
the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.

……………………………………………………
(……………………………………………….)
ลายมือชื่ อผู้สมัคร Application's Signature
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
สาเนาวุฒิการศึกษา
หนังสือรับรองการทางาน
ลงชื่ อ ……………………
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
ใบรับรองการผ่านการฝึ กอบรม จานวน.............ฉบับ

เอกสารประกอบการสมัครงาน
รู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
สาเนาบัตรประชาชน 2 ใบ พร้อมรับรองสาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบพร้อมรับรองสาเนา
การพิจารณาว่าจ้ าง
รับเข้าทางานเมื่อ.............................................. ตาแหน่ง..............................................
ฝ่ าย..................................
ระยะเวลาทดลองงาน............................................................เงินเดือน................................บาท
อื่นๆ................................
ครบบรรจุเมื่อ........................................................................ได้ปรับเงินเดือนเป็ น.......................................................บาท
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล........................................................
วันที่........../.........../..........
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