
ช่ือผู้สมัคร(ภาษาไทย)
Name in Thai Name in English
วันเดือนปีเกิด อายุ ปี น า้หนัก กก. ส่วนสูง ซม. สัญชาติ
Date of Birth Age Year Weight KG. Hight Cm. Nationality
ภูมิล าเนา อีเมล์
Address(Original) E-Mail
ที่อยู่ ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ
Address(Present) Mobile no.
บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ที่
ID Card No. Issue at
สถานภาพครอบครัว โสด แต่งงาน หย่า หม้าย
Marrital Status Single Married Disvorced Widowed
ช่ือ-นามสกุล(บิดา) อาชีพ สถานที่ท างาน
Father's Name Occupation employer's Name
ช่ือ-นามสกุล(มารดา) อาชีพ สถานที่ท างาน
Mother's Name Occupation employer's Name
ช่ือ-นามสกุล(คู่สมรส) อาชีพ สถานที่ท างาน
Spouse's Name Occupation employer's Name
จ านวนบุตร คน เพศชาย คน เพศหญงิ คน
No. of Children Boy Girl
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร เพราะ
Military Status Passed No Because

คะแนนเฉลี่ย
GPA. จากปี(Start) ถึงปี(To)

                           บริษทั ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั

                                                            PANJAPOL PROPERTY COMPANY LIMITED

ต าแหน่งงานที่สมัคร 

Position Applying For

เงินเดือนที่ต้องการ      

Salary Requisition

Major

ประวตัิการศึกษา/EDUCATION RECORD

สาขาที่ส าเร็จ

ประถมศึกษา        

Elementary School

ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา
Name of Institution

วุฒิการศึกษา
Degree

อ่ืนๆ                             

Other

                                  ประวตัิส่วนบุคคล / PERSONAL DATA

มีพี่น้อง(รวมผู้สมัคร)                   คน                ชาย               คน           หญงิ             คน                    เป็นบุตรคนที่  

ช่ือผู้สมัคร(ภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา(Period of Study)
Level

มัธยมศึกษา             

Secondary School

อนุปริญญา                

Diploma

ปริญญาตรี                

Bachelor Degree

ปริญญาโท                   

Master Degree



ความช านาญอ่ืนๆ เคร่ืองคิดเลข PC Fax Other

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
Fluent Good Fair Fluent Good Fair Fluent Good Fair Fluent Good Fair

ภาษาองักฤษ
English Language
ภาษาจีน
Chinese Language
อ่ืนๆ
Other
ความสามารถพิเศษ พิมพดี์ด ไทย ค า/นาที องักฤษ ค า/นาที
Special Ability Typing Thai WPM English WPM

ชวเลข ไทย ค า/นาที องักฤษ ค า/นาที
Shorthand Thai WPM English WPM

คอมพิวเตอร์ ไทย ค า/นาที องักฤษ ค า/นาที
Computer Thai WPM English WPM

ตั้งแต่/Start ถึง/To

ความสามารถในการขบัข่ี รถยนต์ จกัรยานยนต์ ใบอนุญาตเลขท่ี

Driving Ability Cars Motorcycle Licence No.

รถยนตส่์วนตวั มี ไม่มี รถจกัรยานยนตส่์วนตวั มี ไม่มี

Personal Cars Yes No Yes No

ท่านเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกชมรมสหภาพแรงงานหรือไม่ เคย ไม่เคย

Are you now,or have you ever been a member of any associations union elc. Yes No

ถา้เคยต าแหน่งของท่านคือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

If yes,Your position is(was) Period of membership

กิจกรรมท่ีเคยท าในวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั

Activities participated in college/University

งานอดิเรก กีฬาท่ีเล่นได้

Hobbies Sport

ท่านเคยถูกฟ้อง ตอ้งคดี หรือจ าคุกมาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย

Have you ever been convicted crime of imprisoned Yes No

Understanding Speaking Reading

เร่ืองอ่ืนๆ (OTHER INFORMATION)

การเขียน
Writing

Employer's Name

ประวตัิการท างาน/ฝึกงาน (เร่ิมจากสถานที่ท างานคร้ังล่าสุดก่อน-อดตี)
EMPLOYMENT HISTORY

ความสามารถทางภาษา
Ability of Language

ระยะเวลา

ความเขา้ใจ การพูด การอ่าน

Who is the contact person for emergency case?______________________________________________________Mobile Phone______________________________

Period of work

เงินเดือน

Present Salary

สาเหตุท่ีออก

Reason for leaving

ต าแหน่งหนา้ท่ี

Position

ช่ือสถานท่ีท างาน

บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นฉุกเฉิน________________________________________________________________เบอร์โทรศพัท_์____________________________



เคย ไมเ่คย

Yes No

เคย ไมเ่คย

Yes No

เคย ไมเ่คย

Yes No

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริง สมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุด ขา้พเจา้ยินดีใหท้างบริษทัฯท าการตรวจสอบ

ประวติัของขา้พเจา้ตามท่ีขา้พเจา้เขียนมา สุดแต่ทางบริษทัฯจะเห็นเป็นการสมควร และขา้พเจา้ยินดีท่ีจะใหค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลือท่ีจ  าเป็น

แก่บริษทัฯ อีกดว้ย 

ท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการปิดบงัหรือใหข้อ้ความท่ีไมต่รงกบัความเป็นจริงทั้งในใบสมคัรน้ีและในขณะสมัภาษณ์จะยงัผลใหข้า้พเจา้หมดสิทธ์

ในการพิจารณาเขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือถูกไล่ออกภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งและซ่ึงหมายถึง การจา้งแรงงานท่ีไดข้ึ้นภายหลงัเป็นโมฆะ

I confirm the above information are completely true

ลงช่ือ ผูส้มคัร
Signature of applicant

Date Month Year

บรรจุต าแหน่ง
Position
ฝ่าย/แผนก
Department/Division
เงินเดือน วนัเร่ิมงาน
Salary Date of Employment
หมายเหตุ
Remark

วนัท่ี........./.........../.......... วนัท่ี........./.........../.......... วนัท่ี........./.........../..........

กรรมการ ผูจ้ดัการประจ าแผนก ผูจ้ดัการแผนกบุคคล

Personal ManagerDivision ManagerDirector Manager

วนัท่ี  ______________ เดือน_________________ พ.ศ. ____________

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษทัฯ
FOR OFFICIAL USE ONLY

Relative
ช่ือ-นามสกลุ

Have you ever been resigned after being informad that you would be discharged?

ท่านเคยท างานหรือสมคัรงานกบับริษทัฯในกลุ่มปัญจพล หรือไม่

Have you ever been worked of applicationed in Panjapol group company?

Name

ผู้รับรองความประพฤติ
NAME OF PERSON WHOM COMPANY CAN CONTACT

ท่านเคยถูกไล่ออกจากงานโดยเหตุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่

Have you ever been discharged from employment for any reason?

ท่านเคยลาออกจากงานภายหลงัท่ีไดรั้บแจง้ใหอ้อกจากงานบา้งหรือไม่

โทรศพัท์
Tel.

ช่ือสถานท่ีท างาน
Name of Work

ความสมัพนัธ์


