
    บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

CONFIDENTIAL 
 

 

ใบสมัครงาน  

APPLICATION FORM  
  

วันทีส่มัคร 
Date of Application 

  

1. 
อายุ 

Age 

น า้หนัก 
Weight 

ส่วนสูง 
Height 

เงนิเดือนทีต่้องการ 
Expected Salary 

  

2. 
   

ประวตัิส่วนตัว 
PERSONAL DATA 

  ภาษาไทย 
Thai     

 ช่ือเล่น 
Nickname 

  ภาษาอังกฤษ  
English 

 โทรศัพทท์ีท่ างาน 
Tel. Office 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
Present Residence 

รหสัไปรษณีย ์
Postcode 

โทรศัพท ์
Telephone 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน 
Domicile Resident 

รหสัไปรษณีย ์
Postcode 

โทรศัพท ์
Telephone 

วัน เดือน ปีเกิด 
Date of Birth 

สถานทีเ่กิด 
Place of Birth 

กรุ๊ปเลือด 
Blood Group 

สัญชาติ 
Nationality 

เชือ้ชาติ 
Race 

ศาสนา 
Religion 

อีเมลล ์
Email: 

ไอดีไลน ์
Line ID: 

เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน 
ID. Card No. 

ออกให ้ณ. 
Issued At 

วันทีอ่อกบัตร 
Issued Date 

วันทีบ่ัตรหมดอายุ 
Expired Date 

สถานภาพทางทหาร 
Military Status 

 ผ่านการเกณฑท์หารแล้ว 
      Completed Military Service 

 ได้รับการยกเว้น เพราะ 
       Exempted Because 

 อ่ืน ๆ ระบุ 
      Others Identify 

สถานภาพการสมรส 
Marital Status 

 โสด 
      Single 

 สมรส 
      Married 

 หย่า 
      Divorced 

 อ่ืน ๆ ระบุ 
      Other Identify 

ทะเบียนสมรส 
Marriage 

 ไม่มี 
      No 

 มี เลขที ่
      Yes No. 

ออกใหวั้นที ่
Issued Date 

เขต 
District 

ช่ือ - นามสกุล (คู่สมรส) 
Spouse’s Name 

 อายุ 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

สถานทีท่ างานคู่สมรส 
Spouse’s Office 

โทรศัพท ์
Telephone 

จ านวนบุตรทีอุ่ปการะทัง้หมด                                           คน 
No. of Children                                                                                       Persons 

ชาย                        คน 
Male                                 Persons 

หญิง                          คน 
Female                                  Persons 

ช่ือบิดา 
Father’s Name 

 มีชีวิต     ถึงแก่กรรม 
    Alive               Passed 

Away 

อายุ 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

สถานทีท่ างาน 
Office 

ช่ือมารดา 
Mother’s Name 

 มีชีวิต     ถึงแก่กรรม 
    Alive               Passed 

Away 

อายุ 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

สถานทีท่ างาน 
Office 

จ านวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)             คน 
No. of Brothers/Sisters                     Persons 

ชาย                       คน 
Male                            Persons 

หญิง                    คน 
Female                      Persons 

ทา่นเป็นบุตรคนที ่
You are the 

 

          APP.2.2    
                                

                                        Revised 20.08.20 

รูปถ่าย  1  รูป 

ต าแหน่งทีส่มัคร 
Position Applied 

ช่ือ - สกุล 
Name - Surname 

เลขท่ี....................... 
No. 



ประวตัิการศึกษา 
EDUCATIONAL RECORD 

ระดับการศึกษา ระยะเวลา  Period ช่ือสถานศึกษาและทีต่ัง้ วุฒิทีไ่ด้รับ สาขาวิชา คะแนนเฉล่ีย 

Level จาก    From         ถึง     To Institute Name and Location Degree Major Subject G.P.A. 

ประถมศึกษา 
Primary 

      

มัธยมศึกษาตอนต้น 
Junior Secondary 

      

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
Senior Secondary 

      

อาชีวศึกษา/ปวช. 
Vocational 

      

อนุปริญญา/ปวส. 
Diploma 

      

อุดมศึกษา 
University 

      

อ่ืน ๆ 
Others 

      

 ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาต่อ                       ศึกษาต่อ 
      At present, did not attend any education    On the education period 

 มีโครงการจะศึกษาต่อในอนาคต 
      Plan in the future 

ช่ือสถานศึกษาและทีต่ัง้ 
Institute Name and Location 

สาขาวิชา 
Major Subject 

ประวตัิการท างาน (รวมทั้งงานช่ัวคราว) 
PREVIOUS EMPLOYMENT (INCLUDING TEMPORARY WORK) 

ระยะเวลา  Period ช่ือสถานทีท่ างาน ต าแหน่ง เงนิเดือน รายได้พิเศษอ่ืนๆ สาเหตุทีอ่อก 

ตัง้แต่ From           ถึง    To Office Position Salary Allowances Reason for  Leaving 

       

       

       

       

       
ประวตัิการฝึกงาน / อบรม 
OTHER COURSE / TRAINING 

ระยะเวลา  Period ช่ือสถาบัน / สถานทีฝึ่กงาน ช่ือหลักสูตร / งานทีรั่บผิดชอบ 

ตัง้แต่ From            ถึง   To Institution / Office Course / Responsibilities 

    

    

    

    

    

    



ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
LANGUAGE SKILLS 

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

ภาษาองักฤษ / English

อ่ืนๆ / Other.

อ่ืนๆ / Other.

ฟัง / Listeningฟัง / Speaking อา่น / Reading เขียน / Writing

Excellent Excellent ExcellentExcellent Good Good GoodGood Fair Fair FairFair Excellent

 
ผลการทดสอบภาษาองักฤษ    [    ] TOEIC     [    ] TOEFL     [    ] IELTS      [    ] อ่ืนๆ ………………...…… คะแนน/ระดบั :……………..………   

หมายเลขใบประกอบวิชาชีพ......................................................... ประเภท................................................... วนัหมดอาย.ุ................................... 
ความสามารถอ่ืน ๆ 

OTHER SKILLS 

คอมพิวเตอร ์
Computer 

 ดีมาก 
      Excellent 

 ด ี
         Good 

  พอใช ้
        Fair 

 

สามารถใช้โปรแกรม 

Can Use Program 

 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 
Other 

 

 รถยนต ์
Car 

 ได้ 
       Yes 

 ไม่ได้ 
       No 

 มี 
      Yes 

 ไม่มี 
       No 

ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 
Car Driver’s License Type 

 รถจักยานยนต ์
Motorcycle 

 ได้ 
       Yes 

 ไม่ได้ 
       No 

 มี 
      Yes 

 ไม่มี 
       No 

ใบอนุญาตขับข่ีประเภท 
Motorcycle Driver’s License Type 

ผู้อ้างองิทีรู้่จักตัวท่านดี 2 คน  (ซ่ึงไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) 
GIVE 2 NAMES OF PERSONS NOT RELATED TO APPLICANT TO BE REFERRED TO 

ช่ือ 
Name 

อาชีพ 
Occupation 

ทีท่ างาน 
Office 

โทรศัพท ์
Telephone 

    

    
ทัว่ไป 

OTHERS 
ถ้าบริษัทฯ รับเข้าท างาน จะเร่ิมงานได้เม่ือใด ? 

If employed by us, how soon can you start? 

งานด้านอ่ืน ๆ ทีท่า่นสนใจ ? 

Are you interested in any other job? 

ทา่นพร้อมทีจ่ะปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้หรือไม่ ? 
Are you available to work up country? 

 ประจ าได้ 
       Permanent 

 ช่ัวคราวได้ 
       Temporary 

 ขัดข้อง 
       No 

งานอดิเรก/กีฬาทีท่า่นสนใจ 
Hobbies/Sports 

ทา่นมีโรคประจ าตัวหรือไม่ ? 
Do you have individual disease? 

 ไม่มี 
       No 

 มี (โปรดระบุ) 
       Yes (Please Specify) 

ทา่นเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม ่? 
Have you ever had serious injury in Hospital? 

 ไม่เคย 
       No 

 เคย 
       Yes  

เม่ือ พ.ศ. 
When 

ด้วยโรค 
Why 

ทา่นมีญาติ หรือรู้จักบุคคลใดในบริษัทหรือเปล่า ? 
Have you any relative/s or do you know any person/s in present employment with this company. If not state no; otherwise state name and relation. 

             ไม่มี                 มี (โปรดระบุ )    ช่ือ-สกุล (Name-Surname)  ความสัมพันธ ์(Relation) 

                     No                           Yes (Please Explain)                
1............................................................... 

2................................................................. 

................................................ 

................................................ 

ความสามารถในการขับข่ี 
Driving Skills 



ทา่นเคยถูกเลิกจ้าง/ใหอ้อก/ไล่ออก จากงานหรือไม่ ? 
Have you ever been discharged or asked to resign? 

 ไม่เคย 
       No 

 เคย (โปรดระบุ) 
       Yes (Please Explain) 

ทา่นเคยถูกฟ้อง, ต้องคดี, หรือจ าคุก มาก่อนหรือไม่ ? 
Do you have any criminal record? 

 ไม่เคย 
       No 

 เคย (โปรดระบุ) 
       Yes (Please Explain) 

ทา่นเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองคก์รอาชีพอะไร และมีต าแหน่งอะไร ? 
What Associations or Professional organizations are you a member of and what positions do you hold? 

ทา่นเคยสมัครงานกับบริษัท ฯ นีม้าก่อนหรือไม่ ? 
Have you ever applied for employment with us before? 

 ไม่เคย 
       No 

 เคย 
      Yes  

เม่ือไหร่ ? 
When? 

ทา่นทราบการรับสมัครงานนีจ้าก 
How did you know about this Application? 

 ประกาศจากสถาบัน 
      Declaration of Institution 

 หนังสือพิมพ ์ระบุ 
      Newspaper,   Identify 

 อ่ืน ๆ ระบุ 
      Others, Identify 

กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที ่
Emergency Contact Person 

ช่ือ-สกุล 
Name 

ทีอ่ยู่ 
Residence 

โทรศัพท ์
Telephone 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ทีท่า่นประสงคจ์ะเพิ่มเติมให ้เพื่อประโยชนต์่อการสมัครงานในครัง้นี ้
State below any further information which you may consider useful for the consideration of your application 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
 

                   "ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครงานนีเ้ป็นความจริงทุกประการ และหากข้าพเจ้าเข้าท างานแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมใหใ้ช้ เก็บ เปิดเผย 
หรือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามทีจ่ าเป็น ตามวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการจ้างงาน  ทัง้นีก้ารเปิดเผยและการยินยอมดังกล่าว ไม่ถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับความเสียหาย และจะไม่เรียกร้องส่ิงใดๆจากบริษัทฯ อันเกิดจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด" 

                        "I hereby certify that all statements given in this application form are true.  I understand that if I have started working I give 

consent to the company to use, store, disclose, or verify my personal data at any time deemed necessary and for the purpose of employment.  

By disclosing such personal data and giving consent do not constitute damage to me and I shall not demand anything from the company 

resulting from the use or disclosure of personal information in any way.                         

                 "หลังจากทีบ่ริษัทฯ ว่าจ้างข้าพเจ้าเข้ามาท างานแล้ว หากปรากกฎว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารทีน่ ามาแสดง หรือรายละเอียดทีใ่หไ้ว้ไม่
เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้"  

                       "If after the company hire me, I understand that any misrepresentation, falsification, or omission of any facts called for in the 

application may render this application void and will be cause for termination, whenever discovered.  The company has the right to terminate 

my employment without having to pay compensation or damages at all " 

 

 
    ลายมือช่ือผู้สมัคร     Applicant’s Signature 

  

 PER-2   APP2.2             Rev. 20.08.2020 


