
บริษทั อมิเมจ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
บริษทั อมิเมจ โลจิสตกิส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั รหัส ………………………………….
บริษทั อมิเมจ ดไีซน์ แอนด์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั แผนก ………………………………….
บริษทั อมิเมจ สตลีเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั วันเร่ิมงาน ………………………… รูปถ่าย

วันที่ บริษทั อมิเมจ เฟอร์นิเทค จ ากดั บันทกึข้อมูล SSO ………………..
DATE ………………..

ECONS ………………..

ท่านทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมคัรงานจากช่องทางใด

JobThai Facebook / Page ป้ายประกาศ พนักงานแนะน า

ต าแหน่งที่สมคัร เงินเดือนที่ต้องการ
Position Applied Expacted Salary

ช่ือ - สกลุ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว ช่ือเล่น Nickname

Name - Surname (English) Mr./Mrs./Miss.

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Permanent Address
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address 
สถานภาพทางทหาร เกณฑ์แล้ว ยังไม่เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น เพราะ …………………………
Military Service Conscripted Not Exempted Exempted Because

ปัจจุบันพกัอาศัย บ้านตวัเอง บ้านบิดา/มารดา บ้านญาติ บ้านเช่า
Current Residence Own House Live with Parents Live with Relative Rent House

ช่ือบิดา /Father name. อายุ ……… ปี มชีีวิตอยู่ ถงึแก่กรรม

ช่ือมารดา/Mother name อายุ ……… ปี มชีีวิตอยู่ ถงึแก่กรรม

จ านวนพี่น้องรวมตวัท่าน Brother/Sister .......... คน เป็นชาย .......... คน .......... คน ท่านเป็นคนที่ ..........
สถานภาพทางการสมรส โสด สมรส หย่าร้าง สมรสไม่จดทะเบียน
Marital Status Single Married Divorced Married but unregistered

อายุ ปี อาชีพ

บ้านเลขที่ House No.
อ าเภอ/เขต District
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ท่านมบุีตรหรือยัง You have any children มี Yes. ไม่มี No.
จ านวนบุตรรวม คน ผู้ชาย No. of  Boys ……… คน อายุต ่ากว่า 6 ปี ……… คน
No. of  Children ผู้หญิง No. of  Girls ……… คน อายุมากกว่า 6 ปี ……… คน
กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถตดิต่อได้  In case of emergency please notify.
ช่ือ (Name)   ……………………………………………………….. โทรศพัท์(Tel.) …………………………. ความสมัพนัธ์(Relationship)…………….
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เบอร์โทร Telephone No.
จังหวัด Province

ประวัตสิถานภาพทางครอบครัว / Marital status and family

……………………………………………

……………………………………………

เป็นหญิง

ช่ือ-สกลุ คู่สมรส 
Wife / Husband

หมู่ที่ Moo. ซอย Lane ต าบล/แขวง Sub-district

เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี เลขที่บัตรประกนัสังคม เบอร์โทรศัพท์
Indentification  No. Tax Payer No. Socical Security No. Telephone No.

ศาสนา กรุ๊ปเลือด
Date  of  Birth Year Age Place of  Birth Race Nationality Religion Blood Group
วัน/เดือน/ปีเกดิ ปีนักษตัร อายุ จังหวัดที่เกดิ เช้ือชาติ สัญชาติ

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ใบสมคัรงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ประวัตส่ิวนตวั  / Personal Details
ส่วนสูง  Height น า้หนัก Weight



ระยะเวลาเร่ิม-ถึง

ประถมศึกษา
Primary
มธัยมศึกษา
Secondary
อาชีวะ หรือ วิชาชีพ
Vocational / Technical 
วิทยาลยั
College
มหาวิทยาลยั
University

ดมีาก ดี พอใช้ ไม่ดี ดมีาก ดี พอใช้ ไม่ดี ดมีาก ดี พอใช้ ไม่ดี ดมีาก ดี พอใช้ ไม่ดี
Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad Exc Good Fair Bad

ไทย / Thai
องักฤษ/English
อ่ืนๆ/Others….

ได้ Word Excel PowerPoint Access AutoCad Others …………..….
Yes
ไม่ได้ ไทย ……………….. ค  า/นาที องักฤษ ……………….. ค  า/นาที
No Thai Word/min English Word/min

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เร่ิม/From ส้ินสุด/To

ใบผ่านงาน Work Permit มี ไมมี่
Yes No

ท่านจะเร่ิมงานกบับริษทัฯได้เม่ือไร  ถ้ามตี าแหน่งให้
When can you start work with us,if empioyetd ? …………………………………………………………………
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Reason For Leving

Language

ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ / Computer Skill

ประวัตกิารท างานรวมทั้งงานช่ัวคราว Previous Empployment:(Including Temporary Work) เร่ิมจากปัจจุบันย้อนหลงัไป
บริษทั / องค์กร ประเภทธุรกจิ ต าแหน่ง/ลกัษณะงานที่ท า เงินเดือน สาเหตุที่ออก

Dates Name of Employer Business Position/Scope of Work Salary

ความสามารถในการใช้ภาษา / Language  Skill
ภาษา การพูด / Speaking การอ่าน / Reading การเขยีน / Writeing ความเข้าใจ / Understanding

วัน/เดือน/ปี ช่ือหลกัสูตร สถานบันฝึกอบรม วุฒิบัตรที่ได้รับ ระยะเวลา
Dates Course  Name Institute Certificate  Recsived Duration

ประวัตกิารฝึกอบรม / Training Record

ประวัตกิารศึกษา / Educational BackGround
ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา

Level Period From-To Name of institution Cert./Degree Field of Study



ความสามารถในการขบัรถ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ มพีาหนะเป็นของตนเอง รถยนต์ รถจกัรยานยนต์
Abllity to Driving Car Motercycle Owner of Vehicle Car Motercycle
ท่านมใีบขบัขี่หรือไม่?Do you hold a driving license? มี Yes ไมมี่ No
ใบขบัขี่รถจักรยานยนต์เลขที่  Motorcycle License  No.  …………………………………………………………………………………………..
ใบขบัขี่รถประเภท  Category of Motor vehicle   license …………………………………………… No. …………………………………..

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
Have you ever been seriously ill or contagious disease ? Yes No
ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรค
If yes, explain fully  ……………………………………………………………………………………………….
งานอดิเรก  กีฬา  กิจกรรมท่ีสนใจ
Present Hobbies , Sport , Interest   ……………………………………………………………………………….
ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทั ฯ นีม้าก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย ถ้าเคย  เม่ือไร?

Have  you ever  supplied for employment with us befort? Yes No If yes, When?........................
เขยีนช่ือญาต/ิเพ่ือนที่ท างานอยู่ในบริษทัฯซ่ึงท่านรู้จักดี

Give the names of  relatives/friend,working   with us Know to you     …………………..……………..………………………………….
เขยีนช่ือ   ที่อยู่    โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่จะอ้างถงึ  2 คน (ซ่ึงไม่ใช่ญาต ิหรือนายจ้างเดมิ) ที่รู้จักคุ้นเคยตวัท่านดี
List names addresses telephont and occupation of 2 references(Other than relatives of former emplayers) who know you

1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2  ………………………..…..…..…………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ  หลงัจากบริษทัฯ จ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่าข้อความ
ในใบสมคัรงาน   เอกสารที่น ามาแสดง  หรือรายละเอยีดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง   บริษทัฯ มสิีทธิที่จะเลกิจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องมเีงินชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน
I certify that all statemonts given in this application form are true.If any is found to be untrue after engement.the company  has
the right to terminate my employment without any compensation or severance  pay  whatsoever.

เอกสารประกอบการสมคัรงาน ส าเนาวฒิุการศึกษา
รูปถ่าย 1 น้ิว 2 ใบ หนงัสือรับรองการท างาน ลงช่ือ ……………………
ส าเนาบตัรประชาชน 2 ใบ พร้อมรับรองส าเนา หลกัฐานการผ่านการเกณฑท์หาร
ส าเนาทะเบียนบา้น 2 ใบพร้อมรับรองส าเนา ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม จ านวน.............ฉบบั

การพิจารณาว่าจ้าง

รับเขา้ท างานเม่ือ.............................................. ต าแหน่ง.............................................. ฝ่าย..................................
ระยะเวลาทดลองงาน............................................................เงินเดือน................................บาท อ่ืนๆ................................
ครบบรรจุเม่ือ........................................................................ไดป้รับเงินเดือนเป็น.......................................................บาท
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล........................................................ วนัท่ี........../.........../..........
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ข้อความเพิ่มเตมิ  / Further Information

……………………………………………………
(……………………………………………….)

ลายมือช่ือผู้สมคัร  Application's  Signature

ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล


