
ตําแหนงท่ีสมัคร......................................................วุฒิการศึกษา...........................................สาขา.....................................................วันที.่...............................

Position Appied for                                                 Education                                              Major                                                   Date                      

อายุ น้ําหนัก ความสูง

Age Weight Height

..........ป ..........กก. ........ซม.

Years Kgs. Cms.

   โทรศัพท : Tel ........................................................โทรศัพทมือถือ: Mobile ..............................................E- Mail :  ..........................................................

7. สถานะความเปนอยู          อาศัยผูอื่น        บานเชา         ของตนเอง               ของบิดามารดา

8. สถานะทางทหาร/ Miritary Service      ยังไมไดเกณฑ /Not enlist   ผานการเกณฑทหารแลว /Disharged     ศึกษาวิชาทหาร/ Miritary  studied

9. สถานะการสมรส Marital Status    โสด/Single  สมรส/ Married    หมาย / Widowed  หยา/ Divorced    แยกกันอยู /Seperate

    กรณีสมรส :   จดทะเบียน เลขที่บัตรประชาชนคูสมรส ................................................. ว/ด/ป/ เกิด ..............................     ไมไดจดทะเบียน

     Married       Registed  ID No. Date of Birth  Non - Registed

อายุ
Age

บิดา

Father

มารดา

Mother

คูสมรส  

Spouse

พี่นอง....คน 1  

Brothor/Sister 2

3  

บุตร......คน 1  

No. of Chidren 2

3  

10. บุคคลที่บริษัทสามารถติดตอไดทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับตัวทาน ชื่อ.......................................................................................

      Emergency case contact to

     ท่ีอยู : Address....................................................................................................................................โทรศัพท : Tel.................................... เกี่ยวของเปน : Related as ……….................
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Name & Surname Occupation Position Office

   Present Address

สวนที่ 2 :  ประวัติครอบครัว และขอมูลอางอิง   (Family Background & Reference Information)
ชื่อ และ นามสกุล อาชีพ ตําแหนง สถานที่ทํางาน

   วันที่ออกบัตร.....................................................................วันที่หมดอายุ......................................................

    Issued Date                                                                                   Expired Date

5.ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่............................................................................................................................................

   Permanent Address

6.ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ..................................................................................................................................................................

3.วัน เดือน ป  เกิด.................................................................   สถานที่เกิด...........................................................
    Date of Birth                                                                                  Place of Birth

4.บัตรประชาชนเลขที่............................................................... ออกให ณ .............................................................
     ID No.                                                                                         Issued at

บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)

Thai Rung Union Car Plublic Company Limited

ใบสมัครงาน Application for Employment

สวนที่ 1 : ประวัติสวนตัว    (Personal Data) 

1.ชื่อ นาย,นาง,นางสาว..............................................นามสกุล...................................................ชื่อเลน.................

รูปถาย 1 ใบ

    Name Mr./Ms./Mrs. ...........................      .............................Surname...............................................................

2.เชื้อชาติ...............................................สัญชาติ.........................................ศาสนา..................................
   Race                                                    Nationality                                              Religion



3. ทานเคยปวยหนัก และเปนโรคติดตอรายแรง / โรคเรื้อรัง หรือไม   เคย   โปรดระบุ โรค ............................  ไมเคย

    Have you ever been Seriously or contracted with contagious disease?                                            Yes No

4.ทานเคยไดรับโทษทางอาญา หรือไม ?   Have you any criminal Record ?  ถาเคยโปรดใหรายละเอียดเพิ่มเติม  If yes, Please give particulars

                        เคย / Yes  ไมเคย / No     .................................................................................................................   

5. ทานเปนสมาชิกสมาคม หรือสโมสรที่ใดบาง ? 

     What associates are you member ? 

6. พนักงานบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) ที่รูจักทานดี : ตําแหนง :

     Relatives or friends in this company : Position 

7.ทานเคยทํางานกับบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ มากอนหรือไม ?                ไมเคย         เคย

     Have you worked for this company or its Associates?                 No         Yes

    หากเคย : ไดทํางานอยูระหวางวันที่.................................................... ถึงวันที.่............................................. ตําแหนงสุดทาย : ......................................

      If  yes : From To Last Position

    ฝายงาน : ............................................................... เงินเดือนสุดทาย : .......................................บาท สาเหตุที่ลาออก : .......................................

     Department ; Last Salary :                                               Bath Reason for leving :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ไดรับ

Education ออกป พ.ศ. /To Degree

   ประถมศึกษา

   Primary School 

   มัธยมศึกษา 

   Secondary school

ปวช. / ปวส.

  Vocation School

ปริญญาตรี / โท / เอก

  Collage / University

 กิจกรรมพิเศษที่เคยทํา ขณะศึกษาในสถานศึกษา :  

 หนาที่ความรับผิดชอบ

   Activity between your Learning : 

       ฟง Listening 

อังกฤษ (English)

ญี่ปุน (Japanese)

อื่น ๆ ……………………

 1. งานอดิเรก / กิจกรรมที่สนใจ Hobbies :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. ความสามารถทางคอมพิวเตอร / Computer Skills : …………………………………………...…………………………….…………………………………….

 3. ความชํานาญดานอื่น  Additional Skills :  .....................................................................................................................................................

 4. ทานพรอมที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด หรือตางประเทศ หรือไม   Can you work at other city or country ?  

                             พรอม / Yes   ไมพรอม / No

 5.ทานสามารถขับรถยนตไดหรือไม               ขับรถยนตได : ใบอนุญาตเลขที่....................         ขับรถจักรยานยนตได : ใบอนุญาตเลขที่…..............................

 6.ทานมีรถยนตเปนของตนเองหรือไม         มีรถยนตสวนตัว            มีรถจักรยานยนตสวนตัว
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ความสามารถทางภาษา (Language)

ภาษา (Language)
ระบุ "ดี"  "พอใช"  หรือ  "ปรับปรุง"  ("Good"   "Fair"  or  "Improve")

     พูด Speaking   อาน Reading เขียน Writing

   *ผูสมัครตองแจงขอมูลตามความเปนจริงทั้งหมด หากปกปดขอเท็จจริง และ/บริษัทตรวจสอบและรับทราบภายหลัง ทางบริษัทจะไมอนุญาตใหใชสวัสดิการ ที่เกี่ยวกับ คารักษาพยาบาลใดๆ ท้ังสิ้น*

สวนที่ 3 : ประวัติการศึกษา และทักษะตางๆ ( Education Background & Other Skills)

สถานที่ศึกษา ระยะเวลา / Year Attended        สาขา                   เกรด  

Institute เขาป พ.ศ. / From         Major                  GPA       

 โปรดระบุชื่อ บุคคล (ที่ไมใชญาติ) ที่สามารถใหคํารับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติ และความประพฤติของทาน :

  Please list the person (Other than Your relative) who have definite knowledge of your qualification and your conduct :

   ช่ือ และ นามสกุล  (Name / Surname) ที่อยู / ที่ทํางาน (Address / Office) โทรศัพท (Telephone)



1. ชื่อบริษัท (Company name)

     ลักษณะธุรกิจ จํานวนพนักงานทั้งหมด

     ตําแหนงงานเริ่มตน เงินเดือนเริ่มตน                                      ตั้งแต (ว/ด/ป)                         ถึง

     ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย                                     ตั้งแต (ว/ด/ป)                        ถึง

     งานที่รับผิดชอบในตําแหนงงานสุดทาย                                                             

จํานวนผูใตบังคับบัญชา

     ตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง

     สาเหตุการออกจากงาน

2. ชื่อบริษัท (Company name)

     ลักษณะธุรกิจ จํานวนพนักงานทั้งหมด

     ตําแหนงงานเริ่มตน เงินเดือนเริ่มตน                                      ตั้งแต (ว/ด/ป)                         ถึง

     ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย                                     ตั้งแต (ว/ด/ป)                        ถึง

     งานที่รับผิดชอบในตําแหนงงานสุดทาย                                                             

จํานวนผูใตบังคับบัญชา

     ตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง

     สาเหตุการออกจากงาน

3. ชื่อบริษัท (Company name)

     ลักษณะธุรกิจ จํานวนพนักงานทั้งหมด

     ตําแหนงงานเริ่มตน เงินเดือนเริ่มตน                                      ตั้งแต (ว/ด/ป)                         ถึง

     ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย                                     ตั้งแต (ว/ด/ป)                        ถึง

     งานที่รับผิดชอบในตําแหนงงานสุดทาย                                                             

จํานวนผูใตบังคับบัญชา

     ตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง

     สาเหตุการออกจากงาน

สถานท่ี/หนวยงาน ระยะเวลาในการฝก

Organization Year trained

 1. อัตราเงินเดือนท่ีตองการ / Salary Expected : ………………………….………………… แหลงขาวการรับสมัคร / Source : …………………………

 2. วันที่ พรอมปฏิบัติงาน / Date available to start work : …………………………………….

 3. เรื่องอื่นๆ ที่ผูสมัครเห็นวา ควรจะแจงใหบริษัททราบ เพ่ือประโยชนในการพิจารณา :  Any other additional information to  would like to provide 

    3.1 ความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของทาน

    3.2.จุดแข็งของทาน /Your Strength :

    3.3.จุดออนของทาน /Your  Weekness :

  ลงชื่อ ............................................................ ผูสมัคร

           วันที่ ………/…………../……………..
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สวนทื่ 5 : ประวัติการฝกอบรม (Training Record)

หลักสูตร 

Course

สวนท่ี 4 : ประวัติการทํางาน (Employment Record) เรียงลําดับจากปจจุบันลงไป (Present to past)

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ไดกรอกในใบสมัคร หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสมคัรนี้ เปนความสัตยจริงทุกประการ หากปรากฎเปนขอเท็จ และ / หรือ หากบริษัทตรวจสอบประวัติ

รับทราบภายหลังวา ขาพเจาเคยกอคดีอาญา หรือหลบหนีคดีอาญา หรือมีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมในการเปนพนักงานของบริษัท ขาพเจายินยอมใหบริษัทพิจารณาเลิกจางขาพเจาไดทันที  และถา

บริษัทไดรับความเสียหายดวยประการใดๆ  จากการแจงเท็จ หรือไมแจงขอความที่ครบถวน ขาพเจายินยอมที่จะชดใชความเสียหายนั้นๆ แกบริษัทจนครบถวน   โดยไมยกขออางใดๆ ขึ้นโตแยงกับ

บริษัทเปนอันขาดและขาพเจายินยอมที่จะใหบรษิัท สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวขาพเจาเพิ่มเติมโดยละเอียด

   I certify that all description stated in this application is true and correct if have any false description. I agree to bee dismissed from employment.



1.ความเห็นของฝายทรัพยากรบุคคล HRD 2.ความเห็นฝายงานตนสังกัด  (โปรดระบุรายละเอียดตําแหนงงาน กลุมงาน ระดับ

และอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดใหชัดเจน)  Concerned Department

ความเห็นของกรรมการผูจัดการใหญ (Managing Director) : 

ลงชื่อ .......................................................
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……./………/………

HRD-FM-119/9

              Signature      ……/……./……….         GM / HRD                       Signature      ……/……./……….         Dept. Manager

         ลงชื่อ............................................  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ลงชื่อ................................................    ผจก.โรงงาน / ผจก.ทั่วไป

              Signature        ……/……./……….       AMD Signature      ……/……./……….       Factory Manager / GM

      ลงชื่อ.............................................................ผูจัดการท่ัวไป HR.       ลงชื่อ.............................................................ผูจัดการฝาย

      ลงชื่อ..................................................ผูสัมภาษณ       ลงชื่อ..................................................ผูสัมภาษณ

              Signature           ……/……./……….         Interviewer                     Signature            ……/……./……….         Interviewer

ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของเจาหนาที่ / For Company Appraisal and Additional Comments

โปรดอธิบายใหผูอื่นรูจักตัวทานดีขึ้น / (Please explain about yourself to make other people know you better)

แผนที่บาน / Please write your address map

เห็นควรพิจารณารับเขาทดลองงาน 119 วัน

กลุมงาน                    ตําแหนง 

สังกัด 

อัตราจาง 

ใบขอเลขที่

เริ่มงานวันที่




