Form#RCF1/02

ใบสมัครงำน

EMPLOYMENT APPLICATION FORM

(รูปถ่าย)

F&N DAIRIES (THAILAND) LIMITED

Photo

บริษ ัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส
่ ์ (ประเทศไทย) จำก ัด

เงินเดือนที่เสนอขอ

ตำแหน่ งงำนที่สนใจ
Position Required

Salary Required

ชื่อ-นำมสกุล

Name-Surname

เลขบัตรประชำชน

ออกให้ เมื่อ

ข้ อมูลส่ วนตัว / PERSONAL DETAILS

Identification No.

ภูมิลำเนำเดิม

Date of Issue

วันเกิด

อำยุ

Date of Birth

ส่ วนสูง/นำ้ หนัก

Age

ชื่อบิดำ

Position / Office

ชื่อมำรดำ

ตำแหน่ ง/ที่ทำงำน

สถำนภำพครอบครัว

Marital Status

Military Status

[ ] สมรส

สัญชำติ/ศำสนำ

[ ] มีชีวติ อยู่ [ ] ถึงแก่ กรรม

ชื่อคู่สมรส

Alive
Alive

[ ] หม้ ำย

[ ] หย่ ำ

จำนวนบุตร

Divorced No. of children

Position / Office

persons

[ ] รับรำชกำรทหำรเมื่อ ปี

[ ] ได้ รับกำรยกเว้ น เพรำะ

[ ] จะต้ องถูกเกณฑ์ ในปี

In millitary service : date Enlisted

Completed territorial defence course class

Exempted from millitary service

ระดับ

Education

Due of Conscription

โทรศัพท์ (มือถือ)

Telephone

Dead

คน

[ ] เรียนสำเร็จรักษำดินแดน ปี ที่

โทรศัพท์ (บ้ ำน)

Dead

ตำแหน่ ง/ที่ทำงำน

Married Spouse's name

Single

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่ อได้ สะดวก

Contact Address

[ ] มีชีวติ อยู่ [ ] ถึงแก่ กรรม

Nationality / Religion

[ ] โสด

Widowed

สถำนภำพทำงทหำร

สัญชำติ/ศำสนำ

Nationality / Religion

Position / Office

Mother's Name

สัญชำติ/ศำสนำ

Nationality / Religion

Height / Weight

ตำแหน่ ง/ที่ทำงำน

Father's Name

ตำหนิ

Birthmark

Province of Birth

E-mail

Mobile phone

สถำบันกำรศึกษำ
Institute

จังหวัด/ที่ตงั ้
Location

มัธยมศึกษำตอนปลำย

วุฒิ/สำขำ

Degree/Major

คะแนนเฉลี่ย

GPA.

เดือน/ปี ที่จบ

หลักสูตร (ปี )

เวลำที่ศึกษำ(ปี )

Date of graduated Period of course Period of studies

High school

อำชีวศึกษำ (ปวช.)

กำรศึกษำ / EDUCATION

Vocational

อนุปริญญำ / ปวส.

Diploma

ปริญญำตรี

Bachelor's Degree

ปริญญำโท

Master's Degree

อื่นๆ

Other

[ ] ปั จจุบันไม่ ได้ ศึกษำต่ อ
No further study

[ ] กำลังศึกษำต่ อ คณะ/สำขำ
Studying in major

สถำบัน
Institute

กิจกรรมระหว่ ำงศึกษำ

ฝึ กอบรม / TRAINING

วัน/เดือน/ปี

สถำบัน

Date (From-To)

Institute

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

Date (From-To)

Course

กิจกรรมที่ทำ
Activities

สถำบัน

Institute

ระยะเวลำ
Duration

ภำษำต่ ำงประเทศ (โปรดระบุความสามารถในการใช้ งาน)
Language (Specified level of proficiency)

พูด / Speaking

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควำมสำมำรถพิเศษ / SPECIAL SKILLS

Excellent Good

ประวัตงิ ำน / EXPERIENCE

อ่าน / Reading
ดีมาก

ดี

Fair Excellent Good

เขียน / Writing

พอใช้

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

Fair Excellent Good

พอใช้
Fair

ภาษาอังกฤษ / English
อื่นๆ / Other

TOEIC / TOEFL / IELTS / or other : Score …………………………………………………..
โปรดระบุว่ำท่ ำนมีควำมชำนำญในเครื่องมือเครื่ องใช้ ในสำนักงำนประเภทใดบ้ ำง ……………………………………………………………………………
What kinds of office machines / tools are you trained?

คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม และระดับความสามารถในการใช้ งาน)

พิมพ์ ดีด / Typing

Computer Program (Specify : ability of using)

ดีมาก

โปรแกรม / Program

ดี

พอใช้

Excellent Good

Fair

Thai

คา/นาที (W.P.M.) English

คา/นาที (W.P.M.)

1

กำรขับขี่ / Ability to Drive

ใบขับขี่ / Hold a driving license

2

[ ] รถยนต์ (Car)

[ ] มี / Yes [ ] ไม่มี / No

3

[ ] จักรยานยนต์ (Motorcycle)

เลขที่ License No.

4

เป็ นเจ้ าของรถยนตร์ สว่ นตัว / own car

5

[ ] ใช่ / Yes
วัน/เดือน/ปี (ตัง้ แต่ -ถึง)
Date (from-to)

บริษัท

เงินเดือน

Position

กำรไปปฏิบัติงำนต่ ำงจังหวัด

ถ้ ำเคย เมื่อใด

[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

เพราะ

เป็ นครัง้ คราว

[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

เพราะ

Temporary

Reason for Leaving

If yes, when?

เป็ นการประจา

Permanent

เหตุท่อี อก

Salary

Have you ever applied with us before?

Can you work in the up-country ?

[ ] ไม่ใช่ / No

ตำแหน่ ง

Name of Employer

ท่ ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทนีม้ ำก่ อนหรือไม่

เรื่ องอื่นๆ / Other

ดีมาก

Fair Excellent Good

ฟั ง / Listening

Yes
Yes

No

No

Reason
Reason

สุขภำพในระยะสองปี ที่ผ่ำนมำ

Health condition in the last 2 years

ท่ ำนเคยถูกจับ ถูกฟ้ องหรือถูกควบคุมตัวหรือไม่

Have you ever been arrested, charged, or taken into custody?

ถ้ าเคย โดยข้ อหา

If yes, what charge?

เกี่ยวข้ องเป็ น

จงระบุช่ อื ญำติ/เพื่อนที่ทำงำนอยู่ในบริษัทนี ้ ซึ่งท่ ำนรู้จักดี

Relationship

Please indicate the names of relatives / friends working with us

เกี่ยวข้ องเป็ น

กรณีรีบด่ วนผู้ใกล้ ชิดที่จะติดต่ อข้ ำพเจ้ ำได้

Relationship

In case of emergency, Please contact

โทรศัพท์

ที่อยู่

Telephone No.

Address

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าขณะทีข่ ้ าพเจ้ ากรอกข้ อมูลข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสติและร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อใดๆทีแ่ พทย์ลงความเห็นว่าเป็ นอันตรายต่อพนักงานหรื อเป็ นพาหะแพร่เชื ้อต่อผู้อื่นได้ รวมถึงไม่เป็ นโรคพิษสุรา
เรือ้ รัง ไม่ติดยาเสพติดให้ โทษ ไม่ฟั่นเฟื อน มีความประพฤติดีเหมาะสม ไม่เคยถูกจาคุกเว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดสถานเบาทีเ่ กิดจากการกระทาโดยประมาทดังระบุไว้ ในใบสมัครนี ้ อีกทังไม่
้ เป็ นบุคคล
ทีห่ ลบหนีคดีอาญาหรือมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวหรื อมีประวัติถกู ศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความดังกล่าวทั ้งหมดในใบสมัครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ หากหลังจากบริ ษัทฯ จ้ างเข้ ามาทางาน ปรากฎว่าข้ อความในใบสมัครงาน เอกสารทีน่ ามาแสดงหรื อรายละเอียดทีใ่ ห้ ไว้ ไม่เป็ นความจริ ง
ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าจงใจให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรื อค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
I certify that at the time I complete this application form with the above statements, I am in good health and good condition, and that I have no physical or mental impairments. I am free from any communicable or contagious
disease which may affect the welfare of the community, including alcoholism, drugs and mental disorder. I further certify that I do not have any behavioral problems and that I have never been convicted of any criminal
offense other than those petty offences or minor offences committed by negligence that I have specifically listed in this application and I am currently not a defendant absconding from criminal proceedings, or insolvent,
or have been declared bankrupt by the court.
I certify that all statements given in this application form are true. If any are found to be untrue after engagement, it shall be considered that I have willfully given a false statement and caused serious damage to the
company, and that the company has the right to terminate my employment with immediate effect without any compensation or severance pay whatsoever.

(Rev 5-06/11/15)

ลายมือชื่อผู้สมัคร

วันที่สมัคร

Applicant's signature…………………………….. Application Date ……………………..

