Iharanikkei Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Hemaraj Eastern Industrial Estate (Maptaphut) 8/8 Phangmuang Chapoh 3-1 Road, Huaypong Sub-district,
Muang Rayong District, Rayong 21150 Thailand

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสม ัครงาน
Position Applied : 1. ……………………………………….….… 2. ………………………………………..
ตำแหน่งทีต
่ ้องกำรสมัคร
Name-Surname : …………………………………………………
่ -สกุล
ชือ
(อังกฤษ)

Expected Min. Salary
เงินเดือนขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องกำร

…………………………………………
(ไทย)
่ เล่น……………
Nickname/ชือ

่ นต ัว)
PERSONAL INFORMATION (ประว ัติสว
Present Address ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน :
……………………..…………………………………………………………………….……………….…………….…………………
Home Tel. …………………………. Mobile Phone : ……………………………e-mail : ………………………….…………………
โทรศัพท์บ ้ำน
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
อีเมล์
Address Status :
สถำนะทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน

Living with parents
อยูก
่ ับบิดำมำรดำ

Rent
บ ้ำนเช่ำ

Own home
บ ้ำนตนเอง

Other
อืน
่ ๆ ระบุ…………………………

Date of Birth: ……………………....… Age: ……………..……… Place of Birth : ……………..……..……..………….………..
วันเดือนปี เกิด
อำยุ
สถำนทีเ่ กิด
Citizen ID Card No. : …………………………. Expiry Date : ………………… Height :…………Cms. Weight : ….…….. Kgs.
บัตรประขำชนเลขที่
หมดอำยุ
ส่วนสูง
น้ ำหนัก
Sex. : ……………………............……. Religion : ……………...........……………….. Blood Type : ……………………………
เพศ
ศำสนำ
กรุ๊ปเลือด
Military Status
สถำนะกำรรับรำชกำรทหำร

Exempted
ยกเว ้น

Reserved
ปลดประจำกำร

Not Yet Served
ยังไม่ได ้รับกำรเกณฑ์

Marital Status
สถำนกำรสมรส

Single
โสด

Married
สมรสแล ้ว

Separated/Widowed
แยกกันอยู/่ หม ้ำย

FAMILY INFORAMATION (ประว ัติครอบคร ัว)
Father’s Name : …………………………………… Age : …….. Occupation : ……………………… Tel.: ………………………
่ /สกุลบิดำ
ชือ
อำยุ
อำชีพ
โทร.
Mother’s Name : ……………………………………Age : …….
่ /สกุลมำรดำ
ชือ
อำยุ

Occupation : ……………………… Tel.: ………………………
อำชีพ
โทร.

Spouse’s Name : ………………………………….. Age : …….
่ /สกุลคูส
ชือ
่ มรส
อำยุ

Office Address : …………………….. ………………………….
สถำนทีท
่ ำงำน

Position : ……………………………..Tel.: …………………….
ตำแหน่ง
โทร.

No. of Children : ………… Son : ……… Daughter : ….…..…
มีบต
ุ ร
ชำย
หญิง
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EDUCATION HISTORY (ประว ัติการศึกษา)
Level
ระด ับการศึกษา
High School
มัธยมปลำย

Institution
สถาบ ันการศึกษา

Major Field of Study
สาขาวิชาหล ัก

Graduation Year
ปี ทีจ
่ บการศึกษา

GPA.
เกรดเฉลีย
่

Vocational
ป.ว.ช.
Higher Vocational
ป.ว.ส.
Bachelor Degree
ปริญญำตรี
Post-Graduate
สูงกว่ำปริญญำตรี
Others
อืน
่ ๆ

EMPLOYMENT INFORMATION – in chronological order (ประว ัติการทางาน – เรียงลาด ับก่อน-หล ัง)
Duration
Company Name
Position
Salary
Reason of Leaving
ระยะเวลา
่ สถานทีท
ชือ
่ างาน
ต
าแหน่
ง
เงิ
น
เดื
อ
น
สาเหตุ
ทอ
ี่ อกจากงาน
From จาก To ถึง

NON-NATIVE LANGUAGE PROFICIENCY (ความสามารถด้านภาษาอืน
่ )
Language
* Speak
ภาษา
พูด

* Read

* Write

อ่าน

เขียน

English อังกฤษ
Japanese ญีป
่ น
ุ่
Others อืน
่ ๆ

* Specify (โปรดระบุ) - Good = ดี, Fair = พอใช,้ Poor = ได้บา้ งเล็กน้อย
SPECIAL ABILITY / KNOWLEDGE (ความรูค
้ วามสามารถพิเศษ)
No
Yes Thai
Words/Minute
Typingพิมพ์ดด
ี
ไม่ได ้
ได ้
ไทย.................คำ/นำที

English
Words/Minute
อังกฤษ..................คำ/นำที

Computer
คอมพิวเตอร์

No
ไม่ได ้

Yes, if yes specify
ได ้, โปรดระบุ ............................................................................................

Driving
ขับรถยนต์
Office Machine
ควำมสำมำรถในกำรใช ้
เครือ
่ งใช ้ สนง.
Hobbies
งำนอดิเรก

No
ไม่ได ้

Yes, Driving License No.
ได ้, ใบขับขีเ่ ลขที่ .......................................................................................
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Copy machine
เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร

Other, please specify
อืน
่ ๆ, โปรดระบุ ...............................................................................

Please specify
โปรดระบุ ................................................................................................................................
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Favorite Sport
กีฬำทีช
่ อบ

Please specify
โปรดระบุ ................................................................................................................................

Special Knowledge
ควำมรู ้พิเศษ

Please specify
โปรดระบุ ................................................................................................................................

Others
อืน
่ ๆ

Please specify
โปรดระบุ ................................................................................................................................

OTHER INFORMATION (ข้อมูลอืน
่ ๆ)
1. Emergency Notification: Name ………………………………….. Relationship ……………………..Tel. ………………………
่
ในกรณีฉุกเฉินแจ ้ง : ชือ
ควำมสัมพันธ์
โทร.
2. Relocation
สำมำรถทำงำนต่ำงจังหวัด

No
ไม่ได ้

Yes
ได ้

3. Further Study
แผนกำรศึกษำต่อ

No
ไม่มี

Yes, if yes – when …………………………………………….
มี, โปรดระบุชว่ งเวลำ

4. Hospitalization in the past 5 years
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำลในระยะ 5 ปี

No
ไม่เคย

Yes, if yes specify …………………………………………….
เคย, ถ ้ำเคยโปรดระบุสำเหตุ

5. Chronic Disease
โรคประจำตัว

No
ไม่มี

Yes, if yes specify……………………………………………..
มี, ถ ้ำมี โปรดระบุ

6. Have you ever applied for employment with us before?
ท่ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทฯ นี้มำก่อนหรือไม่ ถ ้ำเคย เมือ
่ ไหร่?

No
ไม่เคย

Yes, if yes – when …………………....
เคย, โปรดระบุชว่ งเวลำ

7. Give the name of relatives / friends, working with us know to you
่ ญำติ / เพือ
เขียนชือ
่ น ทีท
่ ำงำนอยูใ่ นบริษัทฯ ซึง่ ท่ำนรู ้จักดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
8. Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better
กรุณำแนะนำตัวท่ำนเอง เพือ
่ ให ้บริษัทรู ้จักตัวท่ำนดีขน
ึ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
9. Knowing recruitment news from?
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
I hereby certify that all information above is true and up-to-date. I understand and accept the company right to cancel my
application or employment offer if this information provided is untrue.
ิ ธิยกเลิก
ข ้ำพเจ ้ำขอรับรองว่ำ ข ้อมูลทีข
่ ้ำพเจ ้ำแจ ้งไว ้ในใบสมัครนี้ถก
ู ต ้องและเป็ นจริงทุกประกำร ข ้ำพเจ ้ำเข ้ำใจและยอมรับว่ำบริษัทฯ มีสท
กำรรับสมัครงำนหรือกำรเสนอกำรว่ำจ ้ำงหำกตรวจพบว่ำข ้อมูลทีข
่ ้ำพเจ ้ำให ้ไว ้ไม่ถก
ู ต ้องเป็ นจริง
Signature
Applicant
่ ....................................................... ผู ้สมัครงำน
ลงชือ
(

Verified by :
ผู ้ตรวจใบสมัคร ..........................................................

)

HR Departments
(แผนกทรัพยำกรบุคคล)

Apply Date :
วันทีสมัคร ……………………………………….
Attachment / เอกสำรแนบ :
1.Copy of ID card / สำเนำบัตรประชำชน
2.Housing Registration / สำเนำทะเบียนบ ้ำน
3.Transcript / สำเนำวุฒก
ิ ำรศึกษำ
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4.Military Exempt (Male) / สำเนำใบผ่ำนทหำร (เพศชำย)
5.Picture 1 inch / รูปถ่ำย 1 นิว้
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