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ใบสมัคร / APPLICATION FORM
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
E-mail : career@tpa.or.th / Web site : www.tpa.or.th

ตำแหน่ งที่สมัคร / Position Required
1.
เงินเดือนที่คำดหวัง / Salary Expected

ติดรู ปถ่าย

2.

น้ าหนัก
ส่วนสูง

ก.ก. / kg.
ซ.ม. / cm.

ทรำบข้ อมูลจำกกำรสมัครงำน / Source of job advertisement
ข้ อมูลส่ วนบุคคล / Personal Data
ชื่อ – สกุล
 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ)
Name – Surname  Mr.  Mrs.  Miss  Other(specify)
ที่อยูป่ ัจจุบนั / Present Address
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์บา้ น / Phone number

มือถือ / Mobile number

อีเมล / E-Mail
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน / Permanent Address
รหัสไปรษณี ย ์
วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth
สถานภาพสมรส / Marital Status

อายุ / Age
 โสด / Single
 สมรส / Married

จานวนพี่นอ้ ง / No.of sibling (s) พี่ / Elder
ท่านเป็ นคนที่ / You are No. of the

คน / Prs.

ปี

 หย่า / Divorced
จานวนบุตร / No. of Children

น้อง / Younger

คน / Prs.

คน / Prs.

ประวัตกิ ำรศึกษำ / Education Background
ระดับ / Level
ประถมศึกษา / Primary
มัธยมศึกษา / Secondary
อนุปริ ญญา / Vocational

ชื่อสถาบัน /
Name of Institute

คณะ / Faculty
สาขาวิชา/ Major

ระยะเวลา / Year Attend
จาก / From

ถึง / To

เกรดเฉลี่ย /
G.P.A.
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ปริ ญญาตรี / University
สูงกว่าปริ ญญาตรี /
Post Graduate
อื่น ๆ / Other

กิจกรรมที่เคยทำระหว่ ำงศึกษำ และ หรื อ ปัจจุบัน/ Public Activity
หลักสู ตรพิเศษที่เคยผ่ ำนกำรอบรม / Special Training
หลักสู ตร / Courses

ระยะเวลาที่อบรม / Training Period
จาก / From
ถึง / To

จัดโดย / Arranged By

ประวัตกิ ำรทำงำน / Working Experience
เริ่ มจากที่ล่าสุด / starting form the present job
เวลาที่ทา / Period
(ระบุ วัน เดือน ปี )
บริ ษทั / Company
ตั้งแต่ /
ถึง /
From
To

ประเภท
ธุรกิจ /
Type of
Business

ตาแหน่งและลักษณะงาน /
Position & Responsibilities

เงินเดือน
และรายได้
อื่น /
Salary/Other

สาเหตุ
ที่ออก /
Reason of
Leaving

ควำมสำมำรถด้ ำนภำษำ พิเศษ / Languages and Special Skills
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (โปรดระบุ ดีมำก, ดี, พอใช้ หรื อ ไม่ ได้) / Languages Proficiency (Please specify Excellent, Good, Fair or Poor)
ภาษา / Language
 อังกฤษ / English




ฟัง / Listening

พูด / Speaking

อ่าน / Reading

เขียน / Writing
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คะแนนผลกำรสอบด้ ำนภำษำ (กรณีมผี ลกำรสอบมำกกว่ ำ 1 ประเภท กรุ ณำระบุทุกประเภท) /
Language Skills Test Score (In case of having more than 1 score, please specify all
 TOEIC  TOEFL  IELTS (คะแนน / Score)
 ภาษาอื่นๆ ระบุ

ปี ที่สอบ / Year

(คะแนน / Score)

ปี ที่สอบ / Year

ควำมสำมำรถพิเศษ / Special Skills
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Program
 พิมพ์ดีด / Typing

 ไทย (คา/นาที) Thai (wpm.)

 อังกฤษ (คา/นาที) / English (wpm.)

 อุปกรณ์สานักงานอื่น ๆ / Others

รถยนต์ และกำรขับขี่ / Vehicle and ability to drive
 รถยนต์ / Drive Car

 มี / Yes เลขที่ใบขับขี่ / Driving License No

 ไม่มี / No

 รถจักรยานยนต์ / Drive Motocycle  มี / Yes เลขที่ใบขับขี่ / Driving License No
ในตำแหน่ งทีต่ ้ องมีกำรคำ้ ประกัน / This position needed require a guaranty.
 ได้ / Yes  ไม่ได้ / No

 ไม่มี / No

ในกำรปฏิบัตงิ ำนสำมำรถโยกย้ ำยสำขำได้ ตำมควำมเหมำะสม / In operation, it’s can be move a sector depends on suitability.
 ได้ / Yes  ไม่ได้ / No
กำรไปปฏิบัตงิ ำนต่ ำงจังหวัด / Working upcountry :
เป็ นการประจา/Permanent  ได้ / Yes  ไม่ได้ / No

เป็ นครั้งคราว/Temporary  ได้ / Yes  ไม่ได้ / No

ปฏิบัตงิ ำนต่ ำงประเทศ/Working abroad :
เป็ นการประจา/Permanent  ได้ / Yes  ไม่ได้ / No เป็ นครั้งคราว/Temporary  ได้ / Yes  ไม่ได้ / No
รำยละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับตัวท่ ำนทีต่ ้ องกำรให้ บริษัทฯ ทรำบ / Additional information you wish company know more

อื่น ๆ / Others
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติ หรื องานไม่เป็ นที่พอใจของนายจ้างหรื อไม่ /
Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory?
 ไม่เคย / No

 เคย โปรดระบุ / Yes, please specify

ท่านเคยถูกจับหรื อต้องโทษคดีอาญาหรื อไม่ / Have you ever been arrested and convicted of crime?
 ไม่เคย / No

 เคย โปรดระบุ / Yes, please specify

ท่านมีขอ้ บกพร่ องหรื ออุปสรรคเกี่ยวกับร่ างกาย โรคเรื้ อรัง หรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งพิการหรื อไม่ /
Have you any physical handicaps, chronic diseases, or other disabilities?
 ไม่เคย / No

 เคย โปรดระบุ / Yes, please specify
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วันที่สำมำรถเริ่มงำนได้ / Available date
 ขอรับรองว่าข้อความตามรายละเอียดต่างๆ ที่กรอกในใบสมัครงานนี้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ หากบริ ษทั ฯได้ตรวจ
พบในภายหลังว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็ นเท็จ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์พิจารณาเลิกจ้างผูส้ มัครได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยใดๆ
ทั้งสิ้น / I certify that the followed details in an application form are correct. If the organization found some fraudulent information
later, the firm has the right to consider and cancel the employment with no compensation payable.
 ถ้าบริ ษทั ฯ รับผูส้ มัครเข้าทางานในบริ ษทั ฯ ก่อนการบรรจุจะให้ผสู ้ มัครทดลองงานตามกาหนดเวลาเงื่อนไขของบริ ษทั ฯ และเมื่อ
ทดลองงานแล้ว บริ ษทั ฯ พิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีความรู ้ ความสามารถ เหมาะกับตาแหน่งงาน บริ ษทั ฯ จึงจะบรรจุผสู ้ มัครเข้าเป็ น
พนักงานประจาของบริ ษทั ฯ ต่อไป / If the organization accepts an applicant for work, a candidate will be given a period of probation
before permanent employment according to the firm's conditions. After the trial, the company will consider that an applicant has the
knowledge and capability suitable for the position. The firm consequently appoints a candidate as a permanent employee.
 ยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบประวัติดา้ นความประพฤติ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทางาน ประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ ประวัติทาง
การแพทย์ หรื อประวัติอื่นๆ ได้ท้ งั ก่อนและระหว่างการจ้างงานได้ตลอดเวลา และยินยอมให้เปิ ดเผยประวัติ หลักฐานการสมัครงานได้
และหากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริ ษทั ฯ มีสิทธิในการบอกเลิกจ้างได้ทนั ที / I acquiesce with the firm to examine the behaviour,
criminal, previous works, fingerprint, medical backgrounds and so on both before and during employment. Besides, I consent to
expose backgrounds, job application's evidence and if there are inappropriate qualifications. Accordingly, the organization has the
right to cancel employment immediately.
 ยินยอมทางานตามเวลาที่บริ ษทั ฯ กาหนดและจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อนโยบาย ของบริ ษทั ฯ ทุก
ประการ รวมทั้งผูส้ มัครยินยอมรับอัตราค่าจ้างที่บริ ษทั ฯ ได้ตกลงให้น้ ีและยินดีรับค่าจ้างผ่านสาขาของธนาคารที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนด /
I consent to work at the time specified as the company defining and comply with regulations, imperatives, commands or the firm's
policies in all respects as well as I accept to receive the agreed wage rate through the bank's branch by the company imposing.
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งผล เฉพาะผูท้ ี่ผา่ นคัดเลือกเท่านั้น / The shortlisted candidates would be notified.
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริ ษทั ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครนี้ทุกประการ / I certify that all information above is truth and
consent to examine all my given information for the company.

ลงชื่ อ / Signature
(

)
ผู้สมัคร / Candidate

วันที่
เอกสำรประกอบใบสมัครงำน / application for employment.
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / Identification card  รู ปถ่ ำย / Photo
 วุฒกิ ำรศึกษำ / Transcript
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน / Household registration
 สำเนำผ่ำนกำรเกณฑ์ ทหำร / Military documents  เอกสำรอื่นๆ / Other documents

