
Ao Po Grand Marina Co., Ltd. 

บริษัทอ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จาํกดั 

 

Employment Application 

ใบสมคัรงานและประวตัส่ิวนบุคคล 
 

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     จงอ่านคาํแนะนาํต่อไปน้ีดว้ยความรอบคอบก่อนกรอกใบสมคัรตอบคาํถามทุกขอ้ให้ละเอียด ขอ้ความท่ีท่านให้เก่ียวกบัคุณสมบติัของท่านจะมีส่วนช่วยให้

ไดรั้บการพิจารณาวา่จา้ง  ฉะนั้นจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีท่านจะตอ้งตอบคาํถามทุกขอ้ให้สมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุด มิฉะนั้นจะทาํให้การพิจารณาใบสมคัรของท่านล่าชา้หรือ

พลาดโอกาสท่ีจะไดง้าน  หากมีคาํถามขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่านหรือท่านไม่มีคาํตอบโปรดเขียนคาํว่า “N/A”   ลงไปสาํหรับขอ้เหล่านั้น ผูท่ี้เขียนภาษาองักฤษ

ไดโ้ปรดกรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ 
 

1.              PERSONAL DATA   ประวติัส่วนตวั 

Name and Surname in Thai  ช่ือและนามสกุลภาษาไทย 

 

Position Applied For สมคัรตาํแหน่ง Lowest Acceptable Pay/Month 

ค่าจา้งตํ่าสุดท่ียอมรับได ้(บาท/เดือน) 

Name and Surname in English  

 

Date of Birth 

วนั เดือน ปีเกิด 

Age 

อาย ุ

Nationality 

สญัชาติ 

Religion 

ศาสนา 

Birthplace สถานท่ีเกิด 
 

อาํเภอ ……………………………… 
 

จงัหวดั................................................. 

Identification Card 

หมายเลขบตัรประชาชน 
 

ออกให้ท่ีอาํเภอ.........................................จงัหวดั.............................. 
 

ออกบตัรวนัท่ี......................................หมดอาย.ุ................................ 

Office Phone…………………….Ext. …………. 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ทาํงาน 

Home Phone…………………………………….. 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น 

Mobile Phone………………………………….. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

Height…………………..cm. 

ความสูง                             ซม. 

Weight…………………..Kg. 

นํ้าหนกั                              กก. 

Permanent Address ท่ีอยูถ่าวร 

…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………….……………………. 
 

Present Address ท่ีอยูปั่จจุบนั 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

……………………………………………………………… 

 

Marital Status                           Single 

สถานภาพสมรส                       โสด 

                 Married                    Divorced 

                 สมรสแลว้                หยา่ร้าง 

                 Widowed                 separate 

                 หมา้ย                       แยกกนั 

 

Military Service                           Served 

การรับราชการทหาร                    เกณฑแ์ลว้                

                                                     Not Yet     

                                                                ยงัไม่ไดเ้กณฑ ์

              Exampled ไดรั้บการยกเวน้เพราะ  

………………………………………………………….. 

Staying with                                         Relatives / Friend 

พกัอยูก่บั                                               ญาติ / เพ่ือน                 

                  Parents                                Own House 

                  บิดา มารดา                         บา้นของตนเอง 

                  Own Family                        Rented 

                  ครอบครัวตนเอง                  บา้นเช่า    

Spouse’s Name : 

ช่ือภรรยา / สามี 

Maiden Name : 

นามสกุลเดิมของภรรยา 

Occupation : 

อาชีพ / ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Children Name 

ช่ือ 

Age 

อาย ุ

Relation 

เก่ียวขอ้งเป็น 

Occupation 

อาชีพ 

    

    

    

    

Father’s Name 

ช่ือบิดา 

Address 

ท่ีอยู ่

Occupation 

อาชีพ 

Mother’s Name 

ช่ือมารดา 

Address 

ท่ีอยู ่

Occupation 

อาชีพ 

2.  Education – Training – Qualifications – Skills การศึกษา การฝึกอบรม ความสามารถพิเศษ 

Year 

ปีท่ีจบ 

Level 

ระดบัการศึกษา 

Names of Educational Institutes 

ช่ือสถานศึกษา 

Graduated 

สาํเร็จชั้น 

Major 

วิชาเอก 

 Primary 

ประถมศึกษา 

   

 Secondary 

มธัยมศึกษา 

   

 Vocational 

อาชีวะ / วิชาชีพ 

   

 University 

มหาวิทยาลยั 

   

Typing Skill (wpm) พิมพดี์ดไดก่ี้คาํต่อนาที        E/องักฤษ ..............................T/ไทย .............................Word   Word processor?                    Yes                      No 

Computer training  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

List other special skills or licenses 

บอกความสามารถอ่ืนท่ีท่านมีหรือใบอนุญาตต่างๆตลอดจนการฝึกอบรมท่ีเคยไดรั้บ เช่น ภาษาองักฤษ ฯลฯ 

 

 

3.       Languages (List Foreign Languages Only) ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 

Foreign 

Language 

Understanding Speaking Reading Writing 

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

             

             

             

4.    Employment Record (Start with your present position and work bak) 

 ประวติัการทาํงาน (เร่ิมจากงานปัจจุบนัแลว้ยอ้นหลงัไป) 

A. From จาก To ถึง Position/Title ตาํแหน่ง Pay/Month ค่าจา้ง/เดือน 

 

Name and Address of Employer   ช่ือท่ีทาํงานและสถานท่ีตั้ง 

 

Name,Title of Supervisor   ช่ือและตาํแหน่งของหวัหนา้งาน 

Reason for Leaving   เหตุผลท่ีลาออก 

Description of Work   บอกงานในหนา้ท่ีพอสังเขป 

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

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

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

 

 

  



 

B. From จาก To ถึง Position/Title ตาํแหน่ง Pay/Month ค่าจา้ง/เดือน 

 

Name and Address of Employer   ช่ือท่ีทาํงานและสถานท่ีตั้ง 

 

Name,Title of Supervisor   ช่ือและตาํแหน่งของหวัหนา้งาน 

Reason for Leaving   เหตุผลท่ีลาออก 

Description of Work   บอกงานในหนา้ท่ีพอสังเขป 

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

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

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

 

C. From จาก To ถึง Position/Title ตาํแหน่ง Pay/Month ค่าจา้ง/เดือน 

 

Name and Address of Employer   ช่ือท่ีทาํงานและสถานท่ีตั้ง 

 

Name,Title of Supervisor   ช่ือและตาํแหน่งของหวัหนา้งาน 

Reason for Leaving   เหตุผลท่ีลาออก 

Description of Work   บอกงานในหนา้ท่ีพอสังเขป 

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

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

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

 

5. Personal References : ( three persons not relatives) 

บุคคลอา้งอิง   (ไม่ใช่ญาติ) 

Occupation 

อาชีพ 

Relation 

เก่ียวขอ้งเป็น 

Name 

ช่ือ นามสกุล 

  

Address ท่ีอยู ่ Telephone /โทรศพัท ์

 

Name 

ช่ือ นามสกุล 

  

Address ท่ีอยู ่ Telephone /โทรศพัท ์

 

Name 

ช่ือ นามสกุล 

  

Address ท่ีอยู ่ Telephone /โทรศพัท ์

 

6. Mark with an “ X” ขีดเคร่ืองหมาย “X” ในช่อง  Yes รับ  หรือ   No ปฏิเสธ Yes/รับ No/ปฏิเสธ 

Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory ? 

ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากความประพฤติหรืองานไม่เป็นท่ีพอใจของนายจา้งหรือไม่ 

  

Have you any physical handicaps , chronic, diseases or other disabilities ? 

ท่านมีขอ้บกพร่องหรืออุปสรรคเก่ียวกบัร่างกาย โรคเร้ือรัง หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงพิการหรือไม่ 

  

Have you ever been arrested and convicted of crime ? 

ท่านเคยถูกจบัหรือตอ้งโทษทางอาญาหรือไม่ 

  

May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualifications and character? ท่านยนิดี

ให้เราสอบถามไปยงับริษทัท่ีท่านทาํงานอยูใ่นขณะน้ีและในอดีตเก่ียวกบัคุณสมบติัและนิสยัใจคอของท่านหรือไม่ 

  

 

 

 



7.        In Case of Emergency, Notify   ในกรณีท่ีท่านประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยกระทนัหนัจะให้แจง้ไปท่ีไหน? 
 
 

1. Name ช่ือ................................................................................................................................Relation เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 

2.Address ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................Telephone โทรศพัท.์.......................................................... 
 

1. Name ช่ือ................................................................................................................................Relation เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 

2.Address ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................Telephone โทรศพัท.์.......................................................... 

8.        How many brothers and sisters do you have?                                                      Male                                                                  Female 

ท่านมีพ่ีและนอ้งทั้งหมดก่ีคน..............................คน (ไม่รวมตวัเอง)                        ชาย...........................คน                                     หญิง.......................................คน 
 

Name ช่ือ Age อาย ุ Occupation อาชีพ 

   

   

   

   

   

   

9. Car Driving License                                                           Yes                                            No 

ความสามารถขบัข่ีรถยนต ์                                                   ได ้                                             ไม่ได ้

         Motorcycle  License                                                           Yes                                            No 

ความสามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์                                     ได ้                                             ไม่ได ้

10. Do you have any relatives or know anyone in Ao Po Grand Marina Co,.Ltd. ? please identify. 

         ท่านมีญาติหรือพ่ีนอ้งหรือรู้จกัใครในบริษทัอ่าวปอ แกรนด ์มารีน่า จาํกดั หรือไม่ ถา้มีโปรดแจง้ให้ทราบดว้ย 
 

Name ช่ือ  นามสกุล Relation เก่ียวขอ้งเป็น Position ตาํแหน่ง Telephone โทรศพัท ์

1.    

2.    

11. Guarantor  ผูรั้บรอง (ตอ้งเป็นขา้ราชการระดบั ซี 3 ข้ึนไป/นายทหารสญัญาบตัร/พนกังานเอกชนระดบัหวัหนา้งาน/บิดา มารดา หรือ ญาติผูใ้หญ่ของผูส้มคัร) 
 
 

Name ช่ือ  นามสกุล Relation เก่ียวขอ้งเป็น Position ตาํแหน่ง Telephone โทรศพัท ์

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. 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ให้ไวเ้ป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ หากขอ้ความตอนใดเป็นความเทจ็หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริงให้ถือเป็น

หลกัฐานเพ่ือเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัท่ี 

 

Signature                                                                                                                             Date 

ลายเซ็น............................................................................                                                      วนัท่ี.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


