Ao Po Grand Marina Co., Ltd.
บริษัทอ่ าวปอ แกรนด์ มารีน่า จํากัด

Employment Application

ใบสมัครงานและประวัตสิ ่ วนบุคคล
IMPORTANT: Read the following instructions carefully before filling application.
All requested information must be finished. The information you give will be used to determine your qualifications for employment. It is IMPORTANT that you
answer all questions on your application completely and accurately; failure to do so may delay its consideration and could mean loss of employment opportunities.
If an items does not apply to you, or if there is no information to be given, please write “N/A” for not applicable. Applicants that are able to write English should
complete the application in English.
โปรดทราบ จงอ่านคําแนะนําต่อไปนี้ดว้ ยความรอบคอบก่อนกรอกใบสมัครตอบคําถามทุกข้อให้ละเอียด ข้อความที่ท่านให้เกี่ยวกับคุณสมบัติของท่านจะมีส่วนช่วยให้
ได้รับการพิจารณาว่าจ้าง ฉะนั้นจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ท่านจะต้องตอบคําถามทุกข้อให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด มิฉะนั้นจะทําให้การพิจารณาใบสมัครของท่านล่าช้าหรื อ
พลาดโอกาสที่จะได้งาน หากมีคาํ ถามข้อหนึ่ งข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านหรื อท่านไม่มีคาํ ตอบโปรดเขียนคําว่า “N/A” ลงไปสําหรับข้อเหล่านั้น ผูท้ ี่เขียนภาษาอังกฤษ
ได้โปรดกรอกใบสมัครเป็ นภาษาอังกฤษ
1.
PERSONAL DATA ประวัติส่วนตัว
Name and Surname in Thai ชื่ อและนามสกุลภาษาไทย Position Applied For สมัครตําแหน่ง

Lowest Acceptable Pay/Month
ค่าจ้างตํ่าสุ ดที่ยอมรับได้ (บาท/เดือน)
Name and Surname in English
Date of Birth
Age
Nationality
Religion
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ศาสนา
Birthplace สถานที่เกิด
Identification Card
Office Phone…………………….Ext. ………….
หมายเลขบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทาํ งาน
อําเภอ ………………………………
ออกให้ที่อาํ เภอ.........................................จังหวัด.............................. Home Phone……………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ น
จังหวัด.................................................
ออกบัตรวันที่......................................หมดอายุ................................. Mobile Phone…………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Height…………………..cm.
Permanent Address ที่อยูถ่ าวร
Present Address ที่อยูป่ ั จจุบนั
ความสูง
ซม. …………………………………………………..………………… ................................................................................................
Weight…………………..Kg.
…………………………………………………………………….. ................................................................................................
นํ้าหนัก
กก. ……………………………………………….……………………. ………………………………………………………………
Marital Status
สถานภาพสมรส
Married
สมรสแล้ว
Widowed
หม้าย
Spouse’s Name :
ชื่อภรรยา / สามี

Single
โสด
Divorced
หย่าร้าง
separate
แยกกัน

Military Service
การรับราชการทหาร

Served
Staying with
เกณฑ์แล้ว
พักอยูก่ บั
Not Yet
Parents
ยังไม่ได้เกณฑ์
บิดา มารดา
Exampled ได้รับการยกเว้นเพราะ
Own Family
…………………………………………………………..
ครอบครัวตนเอง
Maiden Name :
นามสกุลเดิมของภรรยา

Occupation :
อาชี พ / ตําแหน่ง

Relatives / Friend
ญาติ / เพื่อน
Own House
บ้านของตนเอง
Rented
บ้านเช่า

Children Name
ชื่อ

Age
อายุ

Relation
เกี่ยวข้องเป็ น

Occupation
อาชี พ

Father’s Name
Address
Occupation
ชื่อบิดา
ที่อยู่
อาชี พ
Mother’s Name
Address
Occupation
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชี พ
2. Education – Training – Qualifications – Skills การศึกษา การฝึ กอบรม ความสามารถพิเศษ
Year
Level
Names of Educational Institutes
Graduated
ปี ที่จบ
ระดับการศึกษา
ชื่ อสถานศึกษา
สําเร็ จชั้น
Primary
ประถมศึกษา
Secondary
มัธยมศึกษา
Vocational
อาชีวะ / วิชาชีพ
University
มหาวิทยาลัย
Typing Skill (wpm) พิมพ์ดีดได้กี่คาํ ต่อนาที E/อังกฤษ ..............................T/ไทย .............................Word Word processor?
Yes
Computer training ความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์
List other special skills or licenses
บอกความสามารถอื่นที่ท่านมีหรื อใบอนุญาตต่างๆตลอดจนการฝึ กอบรมที่เคยได้รับ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

3.

Languages (List Foreign Languages Only) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
Foreign
Understanding
Speaking
Language
Good
Fair
Poor
Good
Fair
Poor

Good

Reading
Fair

Poor

Good

4. Employment Record (Start with your present position and work bak)
ประวัติการทํางาน (เริ่ มจากงานปั จจุบนั แล้วย้อนหลังไป)
A. From จาก
To ถึง

Position/Title ตําแหน่ง

Name and Address of Employer ชื่ อที่ทาํ งานและสถานที่ต้งั

Name,Title of Supervisor ชื่ อและตําแหน่งของหัวหน้างาน

Major
วิชาเอก

No

Writing
Fair

Poor

Pay/Month ค่าจ้าง/เดือน

Reason for Leaving เหตุผลที่ลาออก
Description of Work บอกงานในหน้าที่พอสังเขป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.

From จาก

To ถึง

Name and Address of Employer ชื่ อที่ทาํ งานและสถานที่ต้งั

Position/Title ตําแหน่ง

Pay/Month ค่าจ้าง/เดือน

Name,Title of Supervisor ชื่ อและตําแหน่งของหัวหน้างาน

Reason for Leaving เหตุผลที่ลาออก
Description of Work บอกงานในหน้าที่พอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.

From จาก

To ถึง

Name and Address of Employer ชื่ อที่ทาํ งานและสถานที่ต้งั

Position/Title ตําแหน่ง

Pay/Month ค่าจ้าง/เดือน

Name,Title of Supervisor ชื่ อและตําแหน่งของหัวหน้างาน

Reason for Leaving เหตุผลที่ลาออก
Description of Work บอกงานในหน้าที่พอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Personal References : ( three persons not relatives)
บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติ)

Occupation
อาชี พ

Relation
เกี่ยวข้องเป็ น

Name
ชื่อ นามสกุล
Address ที่อยู่

Telephone /โทรศัพท์

Name
ชื่อ นามสกุล
Address ที่อยู่

Telephone /โทรศัพท์

Name
ชื่อ นามสกุล
Address ที่อยู่

Telephone /โทรศัพท์

6. Mark with an “ X” ขีดเครื่ องหมาย “X” ในช่อง Yes รับ หรื อ No ปฏิเสธ
Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory ?
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติหรื องานไม่เป็ นที่พอใจของนายจ้างหรื อไม่
Have you any physical handicaps , chronic, diseases or other disabilities ?
ท่านมีขอ้ บกพร่ องหรื ออุปสรรคเกี่ยวกับร่ างกาย โรคเรื้ อรัง หรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งพิการหรื อไม่
Have you ever been arrested and convicted of crime ?
ท่านเคยถูกจับหรื อต้องโทษทางอาญาหรื อไม่
May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualifications and character? ท่านยินดี
ให้เราสอบถามไปยังบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยูใ่ นขณะนี้ และในอดีตเกี่ยวกับคุณสมบัติและนิ สยั ใจคอของท่านหรื อไม่

Yes/รับ

No/ปฏิเสธ

7.

In Case of Emergency, Notify ในกรณี ที่ท่านประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยกระทันหันจะให้แจ้งไปที่ไหน?

1. Name ชื่อ................................................................................................................................Relation เกี่ยวข้องเป็ น.....................................................................................
2.Address ที่อยู.่ .......................................................................................................................................................Telephone โทรศัพท์...........................................................
1. Name ชื่อ................................................................................................................................Relation เกี่ยวข้องเป็ น.....................................................................................
2.Address ที่อยู.่ .......................................................................................................................................................Telephone โทรศัพท์...........................................................
8. How many brothers and sisters do you have?
Male
Female
ท่านมีพี่และน้องทั้งหมดกี่คน..............................คน (ไม่รวมตัวเอง)
ชาย...........................คน
หญิง.......................................คน
Name ชื่อ

Age อายุ

Occupation อาชี พ

9.

Car Driving License
Yes
No
ความสามารถขับขี่รถยนต์
ได้
ไม่ได้
Motorcycle License
Yes
No
ความสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้
ไม่ได้
10. Do you have any relatives or know anyone in Ao Po Grand Marina Co,.Ltd. ? please identify.
ท่านมีญาติหรื อพี่นอ้ งหรื อรู ้จกั ใครในบริ ษทั อ่าวปอ แกรนด์ มารี น่า จํากัด หรื อไม่ ถ้ามีโปรดแจ้งให้ทราบด้วย
Name ชื่อ นามสกุล

Relation เกี่ยวข้องเป็ น

Position ตําแหน่ง

Telephone โทรศัพท์

1.
2.
11. Guarantor ผูร้ ับรอง (ต้องเป็ นข้าราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป/นายทหารสัญญาบัตร/พนักงานเอกชนระดับหัวหน้างาน/บิดา มารดา หรื อ ญาติผใู ้ หญ่ของผูส้ มัคร)
Name ชื่อ นามสกุล

Relation เกี่ยวข้องเป็ น

Position ตําแหน่ง

Telephone โทรศัพท์

1.
2.
The statements made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or dishonest answer to any questions may be ground for my
immediate discharge from employment with the company.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าให้ไว้เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็ นความเท็จหรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ งให้ถือเป็ น
หลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที่

Signature

ลายเซ็น............................................................................

Date

วันที่..................................................................................

