บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
VST ECS (Thailand) Co., Ltd
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วันที/Date
ตําแหน่ง/Position

ใบสมัครงาน

Photo

วันเริ มงาน/Starting Date
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

Application Form
ประวัติส่วนบุคคล / Personal data
ชือ-สกุล

(นาย/นาง/นางสาว)

Name-Surname

(Mr./Mrs./Miss)

ชือเล่น
Thai

Nickname

English

วันเกิด

อายุ

เพศ

สัญชาติ

เชื =อชาติ

ศาสนา

ส่วนสูง

นํ =าหนัก

กรุ๊ปเลือด

สถานทีเกิด/จังหวัด

Date of birth

Age

Sex

Nationality

Race

Religion

Height

Weight

Blood Group

Place of birth

ทีอยู่ปัจจุบนั

Telephone

Present Address

Mobile
บ้ านตนเอง

อยู่กบั บิดา-มารดา

พักอาศัยอยู่กบั

Own house

Live with parents

Live with other

บ้ านเช่า/อพาร์ ทเมนท์/แมนชัน

ค่าเช่าเดือนละ

Rent home/Apartment/Mansion

Rental fee/Month

E-Mail
พักอยู่กบั

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน

Telephone

Permanent address

สถานทีทํางาน

Telephone

Office address

Extension

วันหมดอายุ

บัตรประชาชนเลขที
Indentification card no.

การอุปสมบท

ไม่เคย

บวชเรี ยนแล้ ว /ชือวัดและทีตั =ง

Ordination

No

Yes / where

สถานภาพการสมรส

โสด

หย่า

หม้ าย

แยกกันอยู่

Marital status

Single

Divorced

Widowed

Separated

สมรสจดทะเบียน

สมรสไม่จดทะเบียน

ข้ อมูลของคู่สมรสและบุตร /Family information
ชือ-สกุล คูส่ มรส

อายุ

อาชีพ/ตําแหน่ง

Name of spouse

Age

Occupation / Position

สถานทีทํางาน

โทรศัพท์

Office address

Telephone

จํานวนบุตร
Number of children

คน

คนที, 1

เพศ

เกิด พ.ศ.

คนที, 2 เพศ

First

Sex

Year of birth

Second

Sex

เกิด พ.ศ.

คนที, 3 เพศ

Year of birth

Third

Sex

เกิด พ.ศ.
Year of birth

ประวัติทางครอบครัว (ประวัติของบิดา / มารดา / พี,น้องทุกคน) / Family background
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จํานวนพี,น้อง (รวมทังA ผู้สมัครด้ วย)

ชาย

หญิง

รวมทั =งสิ =น

ท่านเป็ นคนที

Sister/Brother

Male

Female

Total

Your position

ความสัมพันธ์

ชือ-สกุล

อายุ

สถานทีทํางาน/โทรศัพท์

ตําแหน่ง/อาชีพ

Relation

Name

Age

Company/Telephone

Position

บิดา/Father
มารดา/Mother
พีน้ องลําดับที 1
พีน้ องลําดับที 2
พีน้ องลําดับที 3
พีน้ องลําดับที 4
พีน้ องลําดับที 5

ประวัติการศึกษา / Education background
ระดับการศึกษา

ชือสถานศึกษาและทีตั =ง

Education level

Name of institution

ปี พ.ศ. ทีศึกษา/Period
ตังแต่
= / Since

ถึง / Until

คะแนนเฉลีย

คณะ/สาขา

G.P.A.

Major

ประถมศึกษา

Primary School

มัธยมศึกษาตอนต้ น
Secondary School

มัธยมศึกษาตอนปลาย

High School

ปวช.

Vocational Certificate

ปวส.

High Vocational Diploma

ปริ ญญาตรี

Bachelor's Degree

ปริ ญญาโท

Master's Degree

อืนๆ

Others

ระดับการศึกษา

คณะ/สาขา

Now, is studying at

ปั จจุบนั ศึกษาต่ออยู่ที

Education level

Major

วันและเวลาเรี ยน

ปี ทีเริ มเรี ยน

ปี ทีจบ

Date & Time

Start

Finish

ด้ านทักษะ/ Skills
Computer
Software

กิจกรรมที,เคยทํา / ความสามารถอื,น

Hardware
Others
Certificate
ด้ านภาษาต่ างประเทศ (ระบุ ดี ,พอใช้ ,ไม่ ดี) / Proficiency in language

ด้ านยานพาหนะ / Vehicle

ภาษา

เข้ าใจ

พูด

อ่าน

เขียน

Language

Understanding

Speaking

Reading

Writing

อังกฤษ / English

ประเภท
Type
รถยนต์นงั / Car

อืนๆ / Others...........................

รถจักรยานยนต์ / Motorcycle

งานอดิเรก / Hobby

มีของตนเอง/Owner
มี/Yes ไม่มี/No

ประวัติการฝึ กอบรม-สัมมนา / Training course or seminar
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ชือสถาบัน
Institute

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Course

ปี ทีอบรม

จํานวนเวลา
ทีอบรม

1
2
3

ประวัติการทํางาน จากปั จจุบันไปหาอดีต / Employment record (List from present to last)
1 ชือ-ทีอยู่บริ ษัท/Name&Adress Employer
ประเภทธุรกิจ /Type of business
ระยะเวลา/Period
เริม/Since

ถึง/Until

รวม/Total

เงินเดือน/Salary
เริม/Start

สุดท้ าย/Final

รายได้ อืนนอกเหนือจากเงินเดือน (เฉลียต่อเดือน)
Commission Transpotation

Mobile

OT

ผู้บงั คับบัญชา/เบอร์ โทรศัพท์
Bonus

ตําแหน่งงานสุดท้ าย / Lastest Position
หน้ าทีและงานทีรับผิดชอบ/Responsibility
สาเหตุทีลาออก/Reason for resignation
2 ชือ-ทีอยู่บริ ษัท/Name&Adress Employer
ประเภทธุรกิจ /Type of business
ระยะเวลา/Period
เริม/Since

ถึง/Until

รวม/Total

เงินเดือน/Salary
เริม/Start

สุดท้ าย/Final

รายได้ อืนนอกเหนือจากเงินเดือน (เฉลียต่อเดือน)
Commission Transpotation

Mobile

OT

ผู้บงั คับบัญชา/เบอร์ โทรศัพท์
Bonus

ตําแหน่งงานสุดท้ าย / Lastest Position
หน้ าทีและงานทีรับผิดชอบ/Responsibility
สาเหตุทีลาออก/Reason for resignation
3 ชือ-ทีอยู่บริ ษัท/Name&Adress Employer
ประเภทธุรกิจ /Type of business
ระยะเวลา/Period
เริม/Since

ถึง/Until

รวม/Total

เงินเดือน/Salary
เริม/Start

สุดท้ าย/Final

รายได้ อืนนอกเหนือจากเงินเดือน (เฉลียต่อเดือน)
Commission Transpotation

Mobile

OT

ผู้บงั คับบัญชา/เบอร์ โทรศัพท์
Bonus

ตําแหน่งงานสุดท้ าย / Lastest Position
หน้ าทีและงานทีรับผิดชอบ/Responsibility
สาเหตุทีลาออก/Reason for resignation
4 ชือ-ทีอยู่บริ ษัท/Name&Adress Employer
ประเภทธุรกิจ /Type of business
ระยะเวลา/Period
เริม/Since

ถึง/Until

รวม/Total

เงินเดือน/Salary
เริม/Start

สุดท้ าย/Final

รายได้ อืนนอกเหนือจากเงินเดือน (เฉลียต่อเดือน)
Commission Transpotation

Mobile

OT

ผู้บงั คับบัญชา/เบอร์ โทรศัพท์
Bonus

ตําแหน่งงานสุดท้ าย / Lastest Position
หน้ าทีและงานทีรับผิดชอบ/Responsibility
สาเหตุทีลาออก/Reason for resignation

บุคคลที,สามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน / Who should we contact in an emergency ?
1

ชือ-สกุล

ความสัมพันธ์

Name-Surname

Relation

Address

Telephone

ทีอยู่

ทีทํางาน

Office

โทรศัพท์

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

Telephone

บุคคลรับรอง 3 ท่ าน ที,ไม่ ใช่ เพื,อนหรือญาติ / Personal references
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ชือ-สกุล

ความสัมพันธ์

ตําแหน่ง

สถานทีทํางาน

โทรศัพท์

Name-Surname

Relation

Position

Present Company

Telephone

ท่ านมีโรคประจําตัวหรื อไม่ ?

ไม่มี

มี, ระบุโรค

Do you have personal illness ?

No

Yes, please indicate

ท่ านเคยต้ องโทษในคดีอาญาหรื อกระทําความผิดทางกฎหมายหรื อไม่

ไม่เคย

เคย, ระบุ

Have you any criminal records ?

No

Yes, please give details

ท่ านเคยสมัครงานกับบริษัทนีมA าก่ อนหรื อไม่ ?

ไม่เคย

เคย, เมือ

ตําแหน่ง

Have you ever applied in this company ?

No

Yes, when

Position

บุคคลในบริษัทนี A ที,ท่านรู้ จักและคุ้นเคย / Anyone have employed here that you are related.
ชือ-สกุล

แผนก

ความสัมพันธ์

Name-Surname

Department

Relation

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายละเอียดทั =งหมดเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏว่าหลักฐาน และ / หรื อ ข้ อความทีให้ ไว้ ไม่เป็ นความจริ ง ข้ าพเจ้ าขอให้ บริ ษัทฯ
เลิกจ้ างข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าไม่ขอรับค่าชดเชยใดๆทั =งสิ =น
The statement made by me in this application are true, a false statement or dishonest answer to any question may be ground for my immediate
discharge from employment with the company.
เงินเดือนทีคาดหวัง

ลงชือผู้สมัคร

รายได้ อืนทีคาดหวัง

Applicant's signature

กรุ ณาวาดแผนผังองค์ กรล่ าสุดของคุณ และระบุว่าคุณอยู่ส่วนไหนขององค์ กรหรือทีม

กรุ ณาตอบคําถามตามความคิดเห็นอย่ างตรงไปตรงมาที,สุด
1 อะไรทีทาให้ คณ
ุ อยากเปลียนงานใหม่
2 อะไรทีทาให้ คณ
ุ สนใจสมัครงานมาทีนี
3 คุณคิดว่าตัวคุณเหมาะสมกับตาแหน่งทีคุณสมัครอย่างไรบ้ าง
4 ในการทางานทีผ่านมาคุณได้ ตงเป
ั = ้ าหมายในการทางานหรื อไม่ และประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายมากน้ อยเพียงใด
5 อธิบายความหมายของ “คิดบวกเชิงสร้ างสรรค์” ในความคิดของคุณ
6 อธิบายความหมายของ “จริ งใจในสิงทีทํา” ในความคิดของคุณ
7 อธิบายความหมายของ “ทํางานอย่างมืออาชีพ” ในความคิดของคุณ
8 อธิบายความหมายของ “เป็ นเจ้ าของร่ วมกัน” ในความคิดของคุณ
9 อธิบายความหมายของ “รวมพลังเป็ นหนึงเดียว” ในความคิดของคุณ
10 ผลงานใดทีทําให้ คณ
ุ ภาคภูมิใจมากทีสุด
11 หากคุณเลือกได้ คณ
ุ อยากมีหวั หน้ าแบบใด
12 หากคุณเลือกได้ คณ
ุ อยากได้ ลกู น้ องแบบใด
13 เมือคุณประสบปั ญหาในการทํางาน (หรื อชีวิต) มากทีสุด จนรู้สกึ ท้ อถอย คุณมีวิธีการแก้ ไขสถานการณ์นนอย่
ั = างไร
14 คุณคิดว่าอยากจะพัฒนาตนเองในเรื องใดมากทีสุด

Paragraph Writing
Please choose 1 topic for paragraph writing about 100 words or 10 sentences
1. My life in next 5 years
2. If I could turn back time
3. My dream boss
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