
ต ำแหน่งทีต่อ้งกำรสมัคร เงนิเดอืนทีต่อ้งกำร

Desired Position…………………………………… Expected Salary………………………………………….

*โปรดใหข้อ้มลูจรงิ เพือ่ประโยชน์ในกำรท ำงำนรว่มกนั ขอ้มลูนี้จะเก็บเป็นควำมลับตำม พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ชือ่-สกลุ (ภำษำไทย).........................................ชือ่เลน่...................สญัชำต.ิ........... เชือ้ชำต.ิ.......... ศำสนำ............ สว่นสงู............ น ้ำหนัก.............

Name-Surname........................................... Nickname............... Race................. Nationality………… Religion………… Hight…………..….. Weight………..

วัน/เดอืน/ปีเกดิ อำยุ บัตรประชำชนเลขที่ ออกที ่ วันหมดอำยุ

Date of Birth……………………… Age…………… I.D.Card No. ……………………………………. Issued at ………………………… Expired Date ……………………

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น รหสัไปรษณีย์

Home Record Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Post Code ………………………..

ทีอ่ยูปั่จจบุัน รหสัไปรษณีย์

Present Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Post Code ………………………..

โทรศัพทบ์ำ้น โทรศัพทม์อืถอื อเีมล

Telephone No. ……………………………………… Mobile Phone No. ………………………………….. E-mail Address ……………………………………………………….………………

กรณีฉุกเฉนิตดิตอ่ ควำมสมัพันธก์บัผูส้มัคร โทรศัพทม์อืถอื

In case of Emergency Contact ………………………………………………………… Relationship with Applicant …………………….. Mobile Phone No. …………………………………..

ชือ่บดิำ อำยุ อำชพี มชีวีติ ถงึแกก่รรม

Father's Name …………………………………………………………… Age …………… Occupation ……………………… Alive Pass Away

ชือ่มำรดำ อำยุ อำชพี มชีวีติ ถงึแกก่รรม

Mother's Name …………………………………………………………… Age …………… Occupation ……………………… Alive Pass Away

มพีีน่อ้ง (รวมผูม้ัคร) ชำย หญงิ ทำ่นเป็นบตุรคนที่

Number of Members in the family …………คน Male …………………..คน Female ……………..…คน You're the child of the family………………….

สถำนภำพ โสด แตง่งำนจดทะเบยีนสมรส แตง่งำนแตย่ังไมจ่ดทะเบยีนสมรส หยำ่รำ้ง

Status Single Registered Married Non-Registered Married Divorced

ชือ่คูส่มรส อำยุ จ ำนวนบตุรรวม ชำย หญงิ

Spouse's Name …………………………………………………………. Age …………… Total number of Children ……………คน Son ………….. Daughter…………..

อำชพี สถำนทีท่ ำงำน โทรศัพทม์อืถอื

Occupation …………………………………………….. Work Place …………………………………………………………………………………….. Mobile Phone No. …………………………………..

ยังไมไ่ดเ้กณฑท์หำร จะเกณฑใ์นปี พ.ศ. .......... ไดรั้บยกเวน้ เกณฑแ์ลว้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. .....................

Not yet served, will be served in Exempted Served

เกรดเฉลีย่

GPA.

ต ำแหน่ง เหตผุลทีล่ำออก

Position Reasons of Resignation

ขอ้มลูสว่นตวั (Personel Data)

ประวตักิารศกึษา (เรยีงล าดบัจากวฒุกิารศกึษาข ัน้สงูสดุ) / Education (Rank from highest education)

APPLICATION FORM

ความสามารถพเิศษ (Special Ability)

ประวตักิารท างาน (เรยีงล าดบัจากคร ัง้ลา่สดุ) / Employment History (Rank from the lastest employer)

สถานภาพทางการทหาร (Military Status)

สถานภาพทางครอบครวั (Marital Status)

ปีการศกึษา (จาก-ถงึ) ระดบัการศกึษา ชือ่สถานศกึษา สาขาวชิา

Month-Year (From-To) Education Level Name of School Faculty / Major Field

เขำ้ท ำงำน / วันสิน้สดุ ชือ่บรษัิทหรอืนำยจำ้งทีเ่คยท ำงำน หนำ้ทีรั่บผดิชอบ เงนิเดอืน/สวัสดกิำร

Date-Month-Year (From-To) Employer's Name Job Function Salary / Walfare
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KIAC KOJIMA INDUSTRIES ASIA CORPORATION LTD. 
KATT KOJIMA AUTO TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
DAT DAIWA KASEI (THAILAND) CO.,LTD.

(ผูส้มัครวฒุ ิป.ตร ีขึน้ไปใหก้รอกใบสมัครเป็นภาษาองักฤษ)
Bachelor's Degree up please write Appication in English



ดมีาก ปานกลาง พอใช้ ไมไ่ด ้ ระยะเวลา

Fluent Fair Slight Not able Period

ดมีาก ปานกลาง พอใช้ ไมไ่ด ้

Fluent Fair Slight Not able

ภำษำไทย ภำษำองักฤษ

Thai : ………………..ค ำ/วนิำที English : …………………..ค ำ/วนิำที

         สำมำรถขับขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้

ใบขับขีเ่ลขที ่(Motorcycle Driving Licens No. ………………………….

         สำมำรถขับขีร่ถยนตไ์ด ้

ใบขับขีเ่ลขที ่(Motorcar Driving Licens No. ……………………………

          ทำ่นมคีนรูจั้กท ำงำนทีบ่รษัิทหรอืไม ่ถำ้มโีปรดระบ ุ ( List relatives and/or friend working in this company)

ม ีYes. ชือ่-สกลุ Name …………………………………………………………………………………… ไมม่ ีNo.

          ทำ่นเคยป่วยหรอืป่วยเป็นโรคเรือ้รังใดหรอืมโีรคประจ ำตัวใดหรอืไม ่? (Do you have or have you had any serious or prolonged illness?)

เคย Yes. อธบิำย Explain  …………………………………………………………………………………… ไมเ่คย No.

          ทำ่นเคยถกูจับหรอืเคยตอ้งคดอีำญำหรอืคดเีกีย่วกบักำรลักขโมยหรอืฉอ้โกงหรอืไม ่?

(Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvementin any chief or fraud?)

เคย Yes. เนื่องจำก Cause of  …………………………………………………………………………………… ไมเ่คย No.

          ทำ่นสบูบหุรีห่รอืไม ่(Do you smoke?) สบู Yes. ไมส่บู No.

          ทำ่นสำมำรถท ำงำนลว่งเวลำ/เขำ้กะ ไดห้รอืไม ่(Can you working over time / Night shift?) ได ้Yes. ไมไ่ด ้No.

อำยุ เบอรโ์ทรศัพท์

Age Telephone Number.

          ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมทีร่ะบไุวน้ี้เป็นควำมจรงิทกุประกำร หำกขำ้พเจำ้ใหข้อ้ควำมเท็จ หรอืจงใจใหบ้รษัิทเขำ้ใจผดิ ขำ้พเจำ้ยนิดใีหบ้รษัิทฯ เลกิจำ้ง

หรอืงดพจิำรณำใบสมัครนี้ และหำกขำ้พเจำ้เขำ้ท ำงำนแลว้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหใ้ช ้เก็บ ตรวจสอบขอ้มลูดังกลำ่วไดต้ลอดเวลำตำมทีจ่ ำเป็น

          I certify that my answer to each of the foregoing is true. I understand any incorrect, incomplete,or false statement or information furnished 

by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment and if I have already entered work 

I agree that such information shall be collected and checked at any time as necessary.

……………………………………………………………………………

         ลงชือ่ผูส้มคัร (Applicant's Signature)

      Date………../…………………../…………………..

ความคดิเห็นของผูส้มัภาษณ์ / Comments of the interviewer :

ผลการสมัภาษณ์ : ผำ่น ไมผ่ำ่น

Interview results Pass Not Pass

ลายมอืชือ่ผูส้มัภาษณ์.............................................. อนมุตัโิดยตน้สงักดั...........................................................

Interview by. Section Manager

Detail by HR&GA Dept. :

Position……………………………………………………………………… Department / Group………………………………………Start Working Date : ………………………………………

Probation :  119  Days. After Probation :

Salary ………………………………………………….. Baht/Month Salary ………………………………………………….. Baht/Month

Other incomes……………………………………….. Baht/Month Other incomes……………………………………….. Baht/Month

 Issue By : Approved By :

Date…….../………../…………..   Date……../…………../………….. Date………./………../………..

FOR HR USE

ขอ้มลูท ัว่ไป (General Data)

ทกัษะคอมพวิเตอร ์ ประวตักิารฝึกอบรม (Training)

Computer Skill หลกัสตูร : Training Course

MS.Excel

MS.Word

MS.Powerpoint

Other : ………………………….

…………………………………….

ทกัษะดา้นภาษา การพมิพด์ดี : Typing

Language Skill

English :      Speak

                   Read

                   Write

Japanese : Speak

                   Read

                   Write

Other : ………………………….

…………………………………….

…………………………………….

ชือ่-สกลุ บคุคลอำ้งองิ อำชพี ทีอ่ยู่

Name References Person Occupation Address

Director

   Check By :           Check By :
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HRM&HRD Staff HRM&HRD Manager

Date………/………../………..

President

มใีบขับขี่

Yes

ไมม่ใีบขับขี่

No

มใีบขับขี่

Yes

ไมม่ใีบขับขี่

No


