บริษทั เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

Application for Employment

LIACK SENG TRADING CO.,LTD

ใบสม ัครงาน

คำแนะนำ โปรดอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัครคุณสมบัติต่างๆที่ระบุมีส่วนช่วยในการพิจารณาสาหรับตาแหน่งงาน
ดังนั้นควรตอบคาถามให้สมบูรณ์ที่สุด หากมีคาถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่าน โปรดเขียน N/A ลงไปในช่องว่าง
Position applied for / ตาแหน่ งงานที่สมัคร1. _________________________________
2. _________________________________
เงินเดือนที่คาดหวัง _________________________________
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากสื่ อใด _________________________________
ข้ าพเจ้ าผู้สมัครงาน ขอให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ า ตามความเป็ นจริง ดังต่อไปนี้
A. PERSONAL PARTICULARS / รำยละเอียดส่ วนตัว
Name-Surname (English) Mr. / Mrs. / Miss________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________ชื่ อเล่น______________________
Identification Card. No. / หมายเลขบัตรประชาชน_________________________________________________________________
Issued Date / วันที่ออกบัตร_________________________________________Expiry Date / วันหมดอายุ_______________________
Place of birth / สถานที่เกิด______________________Date of birth / วัน-เดือน-ปี เกิด____________________Age / อายุ__________
Height / ส่วนสู ง____________________ Weight / น้ าหนัก___________________ Nationality / สัญชาติ__________________
Race / เชื้ อชาติ_____________________ Religion / ศาสนา___________________ Blood Group / หมู่เลือด________________
Present Address / ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________โทร. (Tel)______________________มือถือ_______________________
Permanent address / ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน_________________________________________________________________________
____________________________________________________โทร. (Tel)______________________________________________
Underlging Disease /โรคประจาตัว_________________Police Clearance Certificate / ประวัติอาชญากรรม______________________

B. MARITAL STATUS / สถำนภำพกำรสมรส
Single
Married
Divorced
Widowed
Separated
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
Spouse's Name / ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส___________________________________________________
Age / อายุ__________________
Nationnality / สัญชาติ____________ Race / เชื้ อชาติ__________ Religion / ศาสนา__________ Occupation / อาชีพ_____________
Company Name / ชื่อบริ ษทั ___________________________________________ Position / ตาแหน่ ง__________________________
Office Location / ที่ต้งั ที่ทางาน___________________________________________________________________________________
Number of Children / จานวนบุตร_______________ Boy / ชาย____________คน
Girl / หญิง_______________ คน

C. FAMILY BACKGROUND / ครอบครัว
Father's Name / ชื่อบิดา__________________________________Age / อายุ__________Occupation / อาชีพ ________________
Position / ตาแหน่ ง_____________________Name & Address of Employer / สถานที่ทางาน________________________________
Mother's Name / ชื่อมารดา________________________________Age / อายุ__________Occupation / อาชีพ _______________
Position / ตาแหน่ ง_____________________Name & Address of Employer / สถานที่ทางาน________________________________
Number of brother and sister / จานวนพี่-น้อง_______________ Boy / ชาย____________
คน Girl / หญิง_____________ คน
Please list your brother and sister include yourself โปรดระบุชื่อพี่ - น้ อง เรียงจำกคนที่ 1 ถึงคนสุ ดท้ ำย (รวมตัวท่ ำนเอง)
No. Name - Surname ชื่ อ - นามสกุล Occupation อาชีพ Company ที่ทางาน/Position ตาแหน่ ง
Tel / โทรศัพท์
1
2
3
4
5
D. MILITARY STATUS / สถำนะทำงทหำร
Reserved / ปลดเป็ นกองหนุ น
Undersize / ร่ างกายไม่ได้ขนาด
Black slot / จับใบดาได้
Other exception / ได้รับการยกเว้น คือ______________________ Next due / จะถูกเกณฑ์ พ.ศ.__________
E. EMPLOYMENT RECORD / ประวัตกิ ำรทำงำน
Starting from present and backward / เริ่มจำกปัจจุบัน แล้ วย้ อนหลังไปตำมลำดับ
Period /ระยะเวลา
Company Name
Tel
Position
Salary
Resignation Reason
ชื่อบริ ษทั
โทรศัพท์
ตาแหน่ ง
เงินเดือน จาก ด/ป ถึง ด/ป เหตุผลที่ออกจากงาน

F. EDUCATION HISTORY / ประวัตกิ ำรศึกษำ
Education Level
ระดับการศึกษา
Primary/ประถมศึกษา
Secondary / มัธยมศึกษา
Collage / อาชีวะ , วิทยาลัย
University / มหาวิทยาลัย
Other / อื่น ๆ

Name & Address of School
ชื่ อและที่อยูข่ องสถานศึกษา

Period /ระยะเวลำ

ปี ที่เข้า

ปี ที่จบ

Degree

วุฒิ

Major
วิชาเอก

G. TRAINING BACKGROUND / ประวัตกิ ำรฝึ กอบรม
Other Training Course กำรฝึ กอบรมอื่น ๆ (หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ ว)
Training Institute / สถาบันฝึ กอบรม
Course Title / ชื่ อหลักสูตร

Period Attended / ระยะเวลาอบรม

H. LANGUAGE QUALIFICATIONS / ควำมสำมำรถทำงภำษำ
Knowledge of
Language
ความรู้ดา้ นภาษา
English / อังกฤษ
Chinese / จีน
Other / อื่น ๆ

Speaking / การพูด
Reading / การอ่าน
Writing / การเขียน
Excellent Good
Fair Excellent Good
Fair Excellent Good
Fair
ดีมาก
ดี
พอใช้ ดีมาก
ดี
พอใช้ ดีมาก
ดี
พอใช้

I. OTHER SPECIAL SKILL / COMPUTER / ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ / คอมพิวเตอร์
Computer / คอมพิวเตอร์
Special Skill / ความสามารถพิเศษ
Technical Skill / ความสามารถเฉพาะด้าน
Social Member Club or Licenses (Please Identify) ระบุการเป็ นสมาชิกสมาคม ชมรม หรื อการมีใบอนุ ญาตต่าง ๆ

J. IN CASE OF EMERGENCY (CONTACT PERSON) / กรณีฉุกเฉิน หรื ออุบัตเิ หตุ ติดต่อได้ ที่
Name-Surname / ชื่อ-นามสกุล____________________________________
Relation / เกี่ยวข้องเป็ น_________________________________
Home Address / บ้าน_____________________________________________________
Tel. / โทร_________________________________
Office Address / ทางาน___________________________________________________
Tel. / โทร_________________________________

K. OTHERS / อื่น ๆ
Source of information to apply ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของบริ ษทั ฯ จาก_________________________________________
Have anyone you know work in this company ท่านมีญาติทางานอยูใ่ นบริ ษทั ฯ

Yes / มี

No / ไม่มี

If yes, please identify the name ถ้ามีโปรดระบุชื่อ_________________________________
Section / แผนก____________________
L. REFERENCE PERSONS / บุคคลอ้ ำงอิง
Name / ชื่อ-นามสกุล

Office / ที่ทางาน

Relation / ความสัมพันธ์

Tel / โทรศัพท์

Have you ever been judged bankrupt and/or a crime?
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเคยทาผิดทางอาญาเว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ/ประมาทหรื อไม่

Yes
เคย

No
ไม่เคย

Are you invokved in any pending in a court of law?
ท่ายเคยมีคดีถูกฟ้ องร้องต่อศาล และ/หรื ออยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีหรื อไม่

Yes
มี

No
ไม่มี

Have you ever been dismissed or discharged from employment?
ท่านเคยถูกไล่ออกจากที่ทางานใดๆ หรื อถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อนหรื อไม่

Yes
เคย

No
ไม่เคย

Yes
เคย

No
ไม่เคย

Have you underlging disease? / ท่านเคยมีโรคประจาตัวมาก่อนหรื อไม่
If yes, please idcntify / ถ้ามีโปรดระบุ

I hereby certify that all my answer to each of the foregoing is true statement. If any appear to be false on this
application, I will be terminated of employment immediately.
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นที่ให้ไว้เป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความใดเป็ นเท็จ ให้ถือเป็ น
หลักฐานสาคัญที่บริ ษทั ฯ สามารถใช้เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าพ้นสภาพพนักงานบริ ษทั ฯ ได้ทนั ที
ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริ ษทั ฯ เก็บ ใช้ เปิ ดเผย และตรวจสอบข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งหมดข้างต้นได้ตามความจาเป็ นในการทางานร่ วมกัน
โดยบริ ษทั ฯจะคุม้ ครองข้อมูลของท่าน ตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
Signature / ลงชื่ อ________________________________
Date / วันที่_____________________________________
Personnel Department Record / บันทึกฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ฯ
LIACK SENG TRADING CO.,LTD.

18/1 Soi Yenarkas 3, Yenarkas Road, Chongnontsee, Yannawa, Bangkok 10120., Thailand

