
  ตําแหน่ง ............................................................... ใบสมัครงานรายเดือน

  รหัส ......................................ฝ่าย ........................

  วันเริมงาน ...........................................................

           ชุดรถ.....................................              มาเอง  

ตําแหน่งงานทีสมัคร/ POSITION………………………......................................................

รับทราบตําแหน่งงานว่างจากช่องทางใด....................................................................................

เงินเดือนทีต้องการ / SALARY REQUIRED………………………………………………

1.ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DETAOLS

( นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................................................................................

NAME-SURNAME ( MR./MRS/MISS)………..…...……………………………………………………………........................................

วนั/เดือน/ปีเกิด : DATE OF BIRTH………………………………………………     อาย ุ/AGE.................ส่วนสูง/HIGHT..……………

นาํหนกั/WEIGHT……......…… เชือชาติ/RACE……............สัญชาติ/NATIONALITY………....……. ศาสนา/RELIGION……...……

เลขทีบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ  ( ID CARD NO )…..……….……………………....................................................................................

ออกให ้ณ ทีวา่การอาํเภอ.................................................................................... จงัหวดั  ( ISSUED AT )................................................

วนัทีออกบตัร/ISSUED DATE……………………..............………………..วนัหมดอาย/ุ EXPIRED DATE….................………………….

เลขทีบตัรประกนัสังคม/ SOCLAL SECURITY NO…………..………………………………………………………………..........................

สถานพยาบาลทีเลือก ..........................................................................................................................................................................................

ทีอยูปั่จจุบนั /PRESENT ADDRESS…………..……………………………………………………………………………............................

…………………………...........................……………………………………………..โทรศพัท/์TEL…….......…..…………………………

 ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น/REGISTERED ADDRESS…………………………....................................……...………………………………..

…………………………...........................……………………………………………..โทรศพัท/์TEL…….......……………………………

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / TAX IDENTIFICATION NO…………………….…………………………………………….

สถานภาพสมรส  /MARITAL STATUS

 ¨   โสด :SINGLE   สมรส:MARRIE  ¨   หยา่ :DIVORCE  ¨   อืน ๆ :OTHERS

ชือ-สกลุคู่สมรส /SPEUSE NAME…………………………………………………………………………………………..

อาย/ุAGE…………...………….เชือชาติ/RACE…………………….... ศาสนา/RELIGION………...……………………..

สัญชาติ/NATIONALITY………………………………  อาชีพ/ OCCUPATION………………………………………….

สถานทีทาํงาน / WORL PLACE…….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………จาํนวนบุตร/ NO.OF CHILDREN………...…………...………..
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ชือ-สกลุบิดา / FATHER NAME…………………………………………………………………………………………..

อาย/ุAGE…………………….เชือชาติ/RACE……….. ศาสนา/RELIGION…………………………..

สัญชาติ/NATIONALITY………………………………  อาชีพ/ OCCUPATION………………………….

สถานทีทาํงาน / WORL PLACE……………………………………………….โทรศพัท/์TEL………………………….

 ¨   ยงัมีชีวิตอยู:่ALIVE  ¨   ถึงแก่กรรม :PASS AWAY

ชือ-สกลุมารดา / MOTHER NAME…………………………………………………………………………………………..

อาย/ุAGE…………………….เชือชาติ/RACE……….. ศาสนา/RELIGION…………………………..

สัญชาติ/NATIONALITY………………………………  อาชีพ/ OCCUPATION………………………….

สถานทีทาํงาน / WORK PLACE……………………………………………….โทรศพัท/์TEL………………………….

 ¨   ยงัมีชีวิตอยู:่ALIVE  ¨   ถึงแก่กรรม :PASS AWAY

จาํนวนพนีอ้ง (รวมผูส้มคัร )................คน ผูส้มคัรเป็นคนที...................ปัจจบุนัมีพนีอ้งทีกาํลงัศึกษา ......................คน

สถานภาพทางทหาร / MILITARY  STATUS

 ¨   เคยรับราชการทหาร  ¨   ไม่เคยรับราชการทหาร  ¨   ไดรั้บการยกเวน้....................

2. การศึกษา / EDUCATION BACKGROUND

คะแนน ปีทีเขา้ ปีทีสาํเร็จ

เฉลีย ศึกษา การศึกษา

มธัยมตอนตน้

มธัยมตอนปลาย

อาชีวะ/วิทยาลยั(ปวช.)

อนุปริญญา(ปวส.)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อืน ๆ 

3.ความสามารถพิเศษ /SPECIAL ABILTIES

เขียน/WRITE

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

ภาษาองักฤษ/ ENGLISH

ภาษาฝรังเศส / FRENCH

ภาษาอืน ๆ………………

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม........................................................................................................

ความสามารถพิมพดี์ดภาษาองักฤษ........................คาํ/นาที               พิมพดี์ดภาษาไทย...........................คาํ/นาที

4.การอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฝึกงาน (TRAINNING COURSES )
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ความสามารถทางภาษา/LANGUAGE

วิชาเอก
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พดู /SPEAK อ่าน/REDE
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5. ประวัติการทํางาน

5.1 ชือบริษทั / NAME OF COMPANY..........................................................................................................................................................

ทีอยู ่/ โทรศพัท ์( ADDRESS/ PHONE)............................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ /TYPE OF BUSINESS.........................................................................................................................................................

ตาํแหน่ง /POSITON........................................................................................................................................................................................

ลกัษณะงานทีทาํ / SCOPE OF WORK............................................................................................................................................................

วนัทีเริมงาน / STARTHING DATE................................................................. อตัราเงินเดือน / SALARY RATE..............................

วนัทีลาออก / UNTILL....................................................สาเหตุการลาออก/ REASON FOR LEAVING........................................................

5.2 ชือบริษทั / NAME OF COMPANY..........................................................................................................................................................

ทีอยู ่/ โทรศพัท ์( ADDRESS/ PHONE)............................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ /TYPE OF BUSINESS.........................................................................................................................................................

ตาํแหน่ง /POSITON........................................................................................................................................................................................

ลกัษณะงานทีทาํ / SCOPE OF WORK............................................................................................................................................................

วนัทีเริมงาน / STARTHING DATE................................................................ อตัราเงินเดือน / SALARY RATE................................

วนัทีลาออก / UNTILL....................................................สาเหตุการลาออก/ REASON FOR LEAVING........................................................

6. บุคคล ซึงทราบประวัติของข้าพเจ้าและสามารถให้การรับรองกบับริษัทได้

ชือ-นามสกุล...................................................................................................................อาชีพ..............................................................................

ทีอยูท่ีสามารถติดต่อได.้..................................................................................................โทรศพัท.์.....................................................................

7. ในกรณีเร่งด่วนบุคคลทีสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้

ชือ-นามสกุล....................................................................................................................อาชีพ............................................................................

ทีอยูท่ีสามารถติดต่อได.้..................................................................................................โทรศพัท.์.....................................................................

8. เรืองอืน ๆ  / OTHER  INFORMATION

8.1 ขบัรถยนต์  ได้   ไม่ได้ ใบขบัขีรถยนต์   มี ไม่มี

8.2 ขบัจกัรยานยนต์  ได้   ไม่ได้ ใบขบัขีรถจกัรยานยนต์   มี ไม่มี

8.3 มีรถเป็นของตนเอง  รถยนต์    รถจกัรยานยนต์

8.4 มีภาระเรืองเงินกองทุนกู้ยืมเพือการศึกษา o มี o ไม่มี

 o กยศ.          o กรอ.

           กลุ่มผู้กู้  o ผู้ กู้ยืมทีอยู่ระหว่างการชาํระหนี (ปกติ)

 o ผู้ กู้ยืมทีทาํสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี

 o ผู้ กู้ยืมทีทาํสัญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)

ลงชือผู้สมัคร / APPLICANT'S SIGNATURE

(...........................................................)

วันทีสมัคร/ DATE………/………/…...…

F-HR-054, R03 (25-02-2020)

SIAM INTERNATIONAL FOOD CO., LTD.

ใบสมัครงานรายเดือน

(ถ้ามีโปรดระบ)ุ ประเภท

สําหรับเจ้าหน้าที

ลงชือผู้รับสมัคร/APPLICANT'S SIGNATURE

(...................................................)

วันทีสมัคร/ DATE….…/………/………
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