เครือบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1010 อาคารชิ นวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 11 – 12 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทร.(+66)2513-8989 แฟกซ์. (+66)2513-9060
วันที่สมัคร......../......../….....

ใบสมัครงำน
APPLICATION FORM
ตำแหน่ งงำนที่สมัคร(Position Applied) …………….…………………………………..……...…………………...………………………………………..………

รูปถ่ าย (Photo)

เงินเดือนที่ต้องกำร(Salary required) ………….……...………...……………………………………….…………………………………………………………..
พร้ อมเริ่ มงำนกับทำงบริ ษทั ในวันที่ (When you avaliable to start work) …………………………………….……..…………….………………..………….
ประวัตสิ ่ วนตัว PERSONAL DATA

นำย/นำง/นำงสำว(ไทย)...............................................................................................
นำมสกุล(ไทย)…………….…..…......................................................... ชื่อเล่ น(ไทย)....................................
Mr./Mrs./Ms.(Eng)…..…...…………………...……...………..…..…….………………….
Surname(Eng)………....……………...…….……………....………………..Nickname(Eng)……..…….....……
วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………..….…….……………...………
สถำนที่เกิด …...………….………....…………………อำยุ………...…....….………ปี กรุ๊ ปเลือด…...…..…….…..………….
Birth day

Place of birth

Age

Blood group

เชือ้ ชำติ….......................…....………..สัญชำติ…….…………………….…….…..………..
ศำสนำ…….....................…...……….. นำ้ หนัก....................................ก.ก. ส่ วนสูง……..……...…...…………ซ.ม.
Race

Nationality

Religion

Weight

kg. Height

cm.

เลขที่บตั รประชำชน............……………...……...…....…………………………...………..
ออกให้ ณ อำเภอ/ จังหวัด …………………….....…….………………………..…..…….…....………………
Identification no.

Issued at

วันที่ออกบัตร …….……………………………..……........……………..
วันหมดอำยุบตั ร ………...……..……...……………. เลขประจำตัวผู้เสียภำษี…………...…...…......…….……………………..
Issued date

Expired date

Tax payer no.

ที่อยู่ปัจจุบนั ……………………..…….…..…….…….………………………………………...………………………………….……………………………………………………………………………………
Present address

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน………..…………...……………….....….…………………………..……...…………..………………………………………………………………………………………………………
Registration address

โทรศัพท์ ….…….....……………….…….…………………
โทรศัพท์ มือถือ……….……...……………...……….………………….
อีเมล์ ……...……...…...…………...….…………...…………………………………
Telephone

Mobile phone

E-mail

สภำนภำพทำงทหำร

 เกณฑ์ ทหำรแล้ ว(Completed)  ได้ รับกำรยกเว้ น(Exempted) เพรำะ......................................................................................

Military status

 จะเกณฑ์ ทหำรในปี (Will enlist in year) ........................................................................................................................................
ข้ อมูลครอบครั ว FAMILY DATA

ชื่อบิดำ………….…....…..…………………………...……………………………………………..
อำยุ…….………………..……ปี อำชีพ…………..……………..………….…………………………………….
Father name

Age

Occupation

ที่อยู่ปัจจุบนั ………………..……...……….…………..................…………………………………………………………….……
โทรศัพท์ ………………………………..….……...……………………………
Present address

Telephone

ชื่อมำรดำ……………..…….…....…..………..……………………………………………..อำยุ…….………………..……ปี อำชีพ……..…………………..………….…………………………………….
Mother name

Age

Occupation

ที่อยู่ปัจจุบนั ………………..………….…………..................…………………………………………………………….……โทรศัพท์ ………………………………..….……...……………………………
Present address

Telephone

รำยละเอียดพี่น้องเรี ยงตำมลำดับจำนวนพี่น้อง………...……….คน

ท่ ำนเป็ นบุตรคนที่………………………………..

Number of sisters and brothers

Persons you are the number

ลำดับ
No.

ชื่อพี่น้อง
Name of sisters and brothers

(Including candidate)
อำยุ
Age

สถำนศึกษำ / สถำนที่ทำงำน
Institude / Business

อำชีพ / ตำแหน่ ง
Occupation/ Position

เบอร์ ติดต่ อ
Contact Number

1
2
3
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 โสด

สถำนภำพสมรส
Marital status

 สมรส

Single

 หย่ ำร้ ำง

Married

 อื่นๆ ………………………………………………………………

Divorced

Other

ชื่อคู่สมรส………………………...…......…..……………..……..……………………………………………..
อำยุ………..…………ปี อำชีพ………………...…...……………………………………………..
Spouse name

Age

Occupation

สถำนที่ทำงำน………….……………………….………………………………………………………………………….ตำแหน่ งงำน……….…………………….…………………………………………….
Office

Position

โทรศัพท์ (Telephone)………..………………………………..………………………
โทรศัพท์ มือถือ(Mobile phone)…………...………………………..……………...……………….
Telephone
ลำดับ
No.

ชื่อบุตร
Childen name

อำยุ
Age

Mobile phone
สถำนศึกษำ / สถำนที่ทำงำน
Institude / Business

อำชีพ / ตำแหน่ ง
Occupation/ Position

เบอร์ ติดต่ อ
Contact Number

1
2
3

ประวัตกิ ำรศึกษำ EDUCATIONAL
ระดับชัน้
Grade
มัธยมศึกษา

สถำนศึกษำ
Institude

ระหว่ ำงปี (Period)
จำก From
ถึง To

วุฒิกำรศึกษำ
Degree

คณะ/ สำขำ
Faculty/ Major

เกรดเฉลี่ย
GPA.

Secondary School

อาชีวศึกษา
Vocational

ปริ ญญาตรี
Bachelor degree
ปริ ญญาโท
Master degree

อื่น ๆ
Other

ประวัตกิ ำรฝึ กอบรม TRAINING
ชื่อหลักสูตรอบรม
Course

สถำบันฝึ กอบรม
Organizer

วัน/เดือน/ปี ที่อบรม
Date of Training

ระยะเวลำ
Duration

ประวัตกิ ำรทำงำน WORK EXPERIENCE
งำนปั จจุบนั (Present Employment)
ชื่อบริ ษทั .....................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ………………….………………………………………………………

Company

Tpye of business

ที่อยู่…………………………………........................................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................................................................................
Address

Telephone

วันเริ่ มงำน...............................................................................................
ตำแหน่ งเริ่ มต้ น...............................................................................
ตำแหน่ งปั จจุบนั ...........................................................................................
Starting Date

Starting Position

Present Position

เงินเดือนเริ่ มต้ น……..……………..………………………..
เงินเดือนปั จจุบนั ……………………….………….………………………….
รำยได้ อ่ นื ๆ...................................................................................................

Starting salary

Present salary

Other income

ลักษณะงำนที่ทำ Scope of responsibility
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สำเหตุท่ ลี ำออก…………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reason for leaving
ชื่อสถำนประกอบกำร
Company

จำก
From

ถึง
To

ตำแหน่ ง
Position

เงินเดือน
Base salary

หน้ า 2 จาก 4

ลักษณะงำน
Responsibility

สำเหตุท่อี อก
Reason for leaving
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ทักษะและควำมชำนำญ TECHNICAL SKILLS

ทักษะคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)………………………………………...……………………………………………………………...………………………………………………………………………….
ทักษะพิมพ์ ดดี (Type writing) พิมพ์ดีดภาษาไทย(Thai Typing)…………...………………คา/นาที

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ(English Typing)……………..…………คา/นาที

ทักษะด้ ำนอื่นๆ (Other skill)………………………………….……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
ทักษะทำงด้ ำนภำษำ LANGUAGE SKILLS
ภาษา
Language

พูด Speaking
ดี Good

พอใช้ Fair

อ่าน Reading
อ่อน Poor

ดี Good

พอใช้ Fair

เขียน Writing
อ่อน Poor

ดี Good

พอใช้ Fair

อ่อน Poor

ภาษาไทย
Thai
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอื่น ๆ
Other

บุคคลอ้ ำงอืง (ที่ไม่ ใช่ บุคคลในครอบครั ว ) REFERENCES (Do not include relatives

ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………………………………………..
ควำมเกี่ยวข้ องเป็ น…………………………………………………………………….
เบอร์ ตดิ ต่ อ………………………………………
Name-Surname

Relationship

Contact Number

สถำนที่ทำงำน………………………………………..…………………………………………………………………………………………
ตำแหน่ งงำน…………………………..…………………………………………………..
Office

Position

ชื่อ-นำมสกุล…………………………………………………………………………………………..
ควำมเกี่ยวข้ องเป็ น………………………………………………...………………………
เบอร์ ตดิ ต่ อ………………………………………
Name-Surname

Relationship

Contact Number

สถำนที่ทำงำน………………………….…………………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่ งงำน……………………..………………………………………………………….
Office

Position

อื่นๆ OTHERS
- ท่ ำนเคยป่ วยหนักเป็ นโรคติดต่ อร้ ำยแรงมำก่ อนหรือไม่ ? Have you ever been seriously ill or contracted with contagious diesease?
 หำกเคย โปรดระบุช่ อื โรค If yes, please fully explain……………………………………………………………………..………………………………………………………………
 ไม่ เคย No
- ท่ ำนเคยต้ องโทษคดีทำงอำญำ/ ยำเสพติดหรือไม่ ? Have you ever been convicted any crime or drug?
- ท่ ำนสะดวกเดินทำงไปต่ ำงจังหวัดหรื อไม่ Can work upcountry?

 สะดวก I can

 เคย
 ไม่ เคย
 เป็ นครั ง้ ครำว Sometime

 ไม่ สะดวก No

- ท่ ำนมีรถยนต์ / จักรยำนยนต์ ส่วนตัว ที่สำมำรถนำมำใช้ ในธุรกิจของบริษทั ฯ หรื อไม่ ? Do you have a car or motorcycle available for company business?
 หำกมี โปรดระบุย่ หี ้ อรถและทะเบียน If yes, please input make, model and license plate…………………………………………………………………...…………………………
 ไม่ มี No
- ท่ ำนเคยสมัครงำนกับทำงเครื อบริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) มำก่ อนหรือไม่ ? Have you ever applied for employment with us before?
 หำกเคย โปรดระบุวันที่ If yes, when…………………………………………………
- ท่ ำนทรำบข่ ำวสำรกำรรั บสมัครงำนจำกที่ใด? Received this requirment from?
 วันนัดพบแรงงำน Job meeting days
 เว็บไซต์ Website……………………………….

 ไม่ เคย No

 บุคคลแนะนำ Reference people………………………………………….

ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ ำข้ อควำมทัง้ หมดในใบสมัครนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกหลังจำกบริษทั ฯ จ้ ำงเข้ ำทำงำนแล้ วปรำกฎว่ ำ ข้ อควำมในใบสมัครงำน
เอกสำรที่นำมำแสดง หรื อรำยละเอียดที่ให้ ไว้ ไม่ เป็ นควำมจริง บริษทั ฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเลิกจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ โดยไม่ ต้องจ่ ำยเงินชดเชย หรือค่ ำเสียหำยใดๆทัง้ สิน้
I certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement. The company has the right to terminate
My employment without any compensation or severance pay whatsoever

ลงชื่อ Signature………………………………………………. ผู้สมัคร Applicant's
วันที่ Date……………………………………….
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