
เฉพาะเจ้าหน้าที�เท่านั�น         APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

Employee N0.#............. Photo / 

HRID #…………………….... Date / วันที�………………………………… ภาพถ่าย

     ตําแหน่งและเงินเดือน  POSITION AND SALARY

    Position / ตําแหน่งงานที�สมัคร  1………..………....……………………  2…......…………………….........……
สุขภาพ 
Healthy

นํ�าหนัก
 Weigth

  ส่วนสูง 
Heigth

    Minimum Starting Salary Desired / เงินเดือนขั�นตํ�าที�ต้องการ……………………………………..   (Baht/Month) บาท / เดือน

      รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร PERSONAL INFORMATION

    ชื�อ นาย / นาง / นางสาว ( ไทย )…………………………………………………………………….. นามสกุล…………………………………………………………………

    Name Mr./Mrs./Miss ( English )…………………………………………………………………… Surname……………………………………………………………...….
    Date of Birth วัน เดือน ปี เกิด   Age / อายุ    Birth Place / เกิดที�จังหวัด     Nationality / สัญชาติ

    ……….../ ………/ 19………. …………………….Yrs / ปี ………………………………………........ ……………………….....………..

     ID # บัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการเลขที�………………………………………..  Issued at / ออกให้ ณ …………………… Issued Date / วันที�ออก……...…………………

     Tax lD # / บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีเลขที�………………………………………………………     Social Security No. / บัตรประกันสังคมเลขที�……………………………………

      ศาสนา Religion         BUDH - พุทธ  Buddhist         ISL - อิสลาม  lslamic

        CHR - คริสต์  Christian         OTH - อื�น ๆ  Other ระบุ  ldentify…………...…......……………………….

        สถานที�ติดต่อ  CONTACT ADDRESS

     ที�อยู่ปัจจุบันซึ�งติดต่อได้สะดวก / PRESENT ADDRESS

     No / เลขที�……………….. Village / หมู่บ้าน…………………………... Soi / ซอย………………………………  Street / ถนน…………………………………. 

     Tumbol / ตําบล………………………………. District / เขต….. …………………………………Province / จังหวัด………………………   Zip Code / รหัสไปรษณีย์……….……

     Home Phone / โทรศัพท์ที�บ้าน………………………….. Work Phone # /โทรศัพท์ที�ทํางาน………………………………  Mobile Phone/ โทรศัพท์มือถือ……….……………

     บุคคลที�สามารถติดต่อท่านได้ในกรณีฉุกเฉิน  / EMERGENCY CONTACT

     Name/ชื�อ ………………….…………………………..  Surname/นามสกุล…………...…..……………………….  Relation/ความสัมพันธ์……..………………..……………

     No/เลขที�……………….. Village/หมู่บ้าน……………………………. Soi/ซอย…………… ………. Street/ถนน…………………………  Tumbol/แขวง………………………………

     District/เขต…………………………… …………….. Province/จังหวัด……………………………………………………. Zip Code/รหัสไปรษณีย์………………………………………

     Home Tel./โทรศัพท์ที�บ้าน…………………………….. Office Tel./โทรศัพท์ที�ทํางาน…………………………    Mobile Phone/โทรศัพท์มือถือ………………………………

         ประวัติการศึกษา  ( เรียงจากระดับสูงสุดลงมา )  EDUCATION BACKGROUND  (Start from highest degree)

             ระยะเวลา
 คะแนน

               Period   วุฒิที�ได้รับ                   ชื�อสถานศึกษา    ประเทศ                          คณะ  วิชาเอก  วิชาโท  Grade

     ตั�งแต่         ถึง     Degree                  lnstitute   Country                             Faculty   Major   Minor   Point
     From         To  Average

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

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

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

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

   Application  No / เลขที�…………………. Data Base Entry  Date………………

บริษัท เมืองทองวิศวกรรม (1998) จํากัด
40/5,6,7 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 02-391-8027,02-390-1242   Fax: 02-391-6100

Website: www.mte1998.com E-mail: mte1998@gmail.com



       ประวัติการทํางานรวมทั�งงานชั�วคราว / การฝึกงาน  (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
       PREVIOUS EMPLOYMENT    (Including Temporary Work / Pratical Training) from present to past
                วัน เดือน ปี                                                                         ตําแหน่ง                 เงินเดือน
               dd / mm / yyyy                                                                          Position                         Salary

          เริ�มต้น           สุดท้าย        เริ�มต้น        สุดท้าย     เริ�มต้น        สุดท้าย
        Start         End    Start       End   Start       End

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

     ชื�อนายจ้าง / บริษัท พร้อมสถานที�ตั�ง    ประเภทธุรกิจ

      Name and address of employer / Company    Nature of Business

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

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

     เหตุผลที�ออก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Reason for leaving

     บอกงานในหน้าที�โดยสังเขป……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Description of work  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

                วัน เดือน ปี                                                                         ตําแหน่ง                 เงินเดือน
               dd / mm / yyyy                                                                          Position                         Salary

          เริ�มต้น           สุดท้าย        เริ�มต้น        สุดท้าย     เริ�มต้น        สุดท้าย

        Start         End    Start       End   Start       End

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

     ชื�อนายจ้าง / บริษัท พร้อมสถานที�ตั�ง    ประเภทธุรกิจ

      Name and address of employer / Company    Nature of Business

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

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

     เหตุผลที�ออก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Reason for leaving

     บอกงานในหน้าที�โดยสังเขป……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Description of work  ............................................................................................................................................................................................................................................................

                วัน เดือน ปี                                                                         ตําแหน่ง                 เงินเดือน
               dd / mm / yyyy                                                                          Position                         Salary

          เริ�มต้น           สุดท้าย        เริ�มต้น        สุดท้าย     เริ�มต้น        สุดท้าย
        Start         End    Start       End   Start       End

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

     ชื�อนายจ้าง / บริษัท พร้อมสถานที�ตั�ง    ประเภทธุรกิจ

      Name and address of employer / Company    Nature of Business

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

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

     เหตุผลที�ออก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Reason for leaving

     บอกงานในหน้าที�โดยสังเขป……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Description of work  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

     สวัสดิการและผลประโยชน์อื�นๆที�ได้รับจากที�ทํางานแห่งสุดท้าย /others benefit from last company …………………………………………………………………………………………….....…..

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



           หัวข้อการฝึกอบรม       สถาบันฝึกอบรม   วุฒิที�ได้รับ                    ระยะเวลา

             Training Subject             Institute              Certificate Received                    Duration

  กรุณาระบุ  พอใช้    /    ดี     /    ดีมาก พิมพ์ดีด ( คํา /นาที )
                     ภาษา Please specify     Fair     Good     Excellent Typing (word / min.)
                  Language สนทนา           อ่าน          เขียน          ไทย         ตํ�ากว่า  35     35 - 40    สูงกว่า  40

 Conversation          Read           Write  Thai         Below  35   Between 35-40    Over 40
        อังกฤษ         ตํากว่า  40     34 - 40    สูงกว่า  45

   ไทย  Thai ………………… …………………………………….         English         Below  40  Between 35-40      Over 40

   อังกฤษ  English ………………… …………………………………… ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

   จีน  Chinese (Dialect) ………………… ……………………………………        Computer ability

   ญี�ปุ่น Japanese …………………. …………………. …………………

   อื�นๆ Others …………………. …………………. …………………

                                 ประเภท พาหนะส่วนตัว         ท่านมีใบขับขี�หรือไม่
                                   Type    Vehicle Do you hold a driving license ?

   รถยนต์ (Car) มี   Yes ไม่มี  No มี   Yes           ไม่มี  No

   รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) มี   Yes ไม่มี  No มี   Yes           ไม่มี  No

   ท่านเคยเป็นตัวแทนขององค์กรในการแข็งขันระดับจังหวัดหรือระดับประเทศหรือไม่ ? เช่นเป็น นักกีฬา นักร้อง โปรดให้รายละเอียด
    Have you ever been the provincial or representative in any competitions?

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

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

   งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที�สนใจ…………………………………………………………………………………………………………………
    Hobbies, sports interest

      รายละเอียดครอบครัว  FAMILY DETAILS

    สถานภาพสมรส โสด สมรส    อย่า                หม้าย
     Marital Status Single Maried    Divorced                Widow

    จํานวนบุตร…………………….คน กําลังศึกษาอยู่……………………………….คน
    Number of Children Studying

            ครอบครัว           ชือ - นามสกุล           อายุ         อาชีพ /ตําแหน่ง     ทีอยู่ / ทีทํางาน โทรศัพท์
         Family Details    First Name - Last Name           Age Occupation/Position      Address/Office Tel. No.

   บิดา  Father ……………………………………. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

   มารดา  Mother ……………………………………. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

   พี�น้อง……………...คน   1. ……………………………….. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

   Brother / Sister   2. ……………………………….. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

  3. ……………………………….. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

  4. ……………………………….. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

  5. ……………………………….. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

   คู่สมรส Spouse ……………………………………. ………………… …………………………… ………………………………………. ……………………….

   พนักงาน บริษัท เอ็ม พลัส อาร์ ฟอร์เวิร์ดดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ�งแนะนําท่านให้มาสมัครงาน

   Please give the details of M+R Forwarding (Thailand) 's Staff who referred you ?

   ชื�อ - นามสกุล/Name - Surname…………..…..……………………………………………….    ตําแหน่ง/Position………………………………

   แผนก/Department ……………………………………………………………………………...    ความสัมพันธ์/Relation ………………………..



     การเจ็บป่วยขนาดหนักหรือโรคติดต่อร้ายแรง             ไม่เคย  No             เคย  Yes  ระบุ (explain fully)……………………………

     Have you ever been seriously ill or contacted with contagious disease?

     ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือยัง?
     Have you completed your national service?
                 เกณฑ์แล้ว             ยังไม่ได้เกณฑ์ จะถึงกําหนดเมื�อ…………               ได้รับยกเว้นเพราะ……………………………

                 Yes             No. specify when               lf excepted specify reason

     กรุณาแนะนําตัวท่านเองเพื�อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ�น ( เช่นความสําเร็จที�ผ่านมาหรือลักษณะงานซึ�งท่านถนัดและสนใจมากที�สุด

    หรืออธิบายหน้าที�ความรับผิดชอบในงานปัจจุบัน )

        Please provide any further information about yourself which will allow the corporation to know you better.

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

    ถ้าบริษัท ฯ รับเข้าทํางาน จะมาเริ�มงานได้ตั�งแต่เดือน……………………………………………….. หรือต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…………………………………. วัน

    When can you start work with the Corporation, if employed ?        or how-many days should you give the advanch notice ?

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั�งหมดในใบสมัครนี�เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัท ฯ จ้างเข้ามาทํางานแล้ว 

        ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที�นํามาแสดงหรือรายละเอียดที�ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ�ที�จะเลิกจ้าง ข้าพเจ้าได้

       โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั�งสิ�น

l certify that all statements given in this application form are true.lf any is found to be untrue after engagement, 
          the Corperation has the right to terminate my employment without any compensation or serverance pay whatsoever.
     

………………………………………..

ลายมือชื�อผู้สมัคร

                Applican ' s Signature


	แผ่นที่ 1
	แผ่นที่  2
	แผ่นที่  3
	แผ่นที่  4

