References /

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 Õอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น lT ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

∫ÿ§≈Õâบุคคลอางอิง

10310
lnternet Thailand Public Co.,Ltd.
1768 Thai Summit Tower, 10th-12th Floor and lT Floor, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang,
Bangkok 10310. Tel. (662) 257 7000 Fax (662) 257 7222 e-mail : info@inet.co.th URL : www.inet.co.th

บุคคลอางอิงตองเปนนายจางคนปจจุบันหรือลาสุด จะติดตอก็ตอเมื่ออยูในขั้นตอนสุดทายของการคัดเลือก
They should be your present / previous employer. We will contact them only at the final stage of the recruitment.
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

ตำแหนง/งานที่รับผิดชอบ
Position/Responsibilities

ที่อยู
Address

เลขที่ใบสมัคร
No.
ตำแหนงที่สมัคร
Applied Position
เงินเดือนที่ตองการ
Expected Salary

โทรศัพท
Telephone No.

Personal /

ตำแหนง
Position

ความสัมพันธ
Relationship

ª√ประวัติสวนตัว
นามสกุล*
Surname*

วันเกิด (วัน/เดือน/ป)
/
/
Date of Birth (Date/Mth./Yr.)

ทานมีขอบกพรองหรืออุปสรรคเกี่ยวกับรางกาย หรืออวัยวะสวนหนึ่งสวนใดพิการหรือไม
Have you any physical handicaps, or other disabilities ?
ไมมี
No

(Employment Application)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว
Name (Mr./Mrs./MS.)*
* กรุณากรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทานมีญาติหรือบุคคลที่รูจักทำงานอยูในบริษัทหรือไม (ถามีระบุ)
Have you any relatives or acquaintances now working in / with this company ?
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

ใบสมัครพนักงานประจำ / ลูกจาง

25

อายุ
Age

มี
yes, details

ทราบขาวการรับสมัครจาก
How did you hear about this job application ?

สถานที่เกิด
Place of Birth

ป

สวนสูง
Height

สัญชาติ
Citizenship

ศาสนา
Religion

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และทั้งนี้ไดมอบหลักฐานสำคัญไวพรอมใบสมัคร ดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID. Card)
สำเนาสูติบัตร (กรณีมีบุตร) (Certificate of Birth)
สำเนาทะเบียนหยา (Citizen ID. Card)
สำเนาทะเบียนบาน (House Registration Certificate)
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (Surname Change Certificate)
รูปถายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (2 Photographs)
สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร (Degree, Diploma, Certificate)
สำเนาทะเบียนสมรส (Marriage License)
หนังสือรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง (Health Certificate)
หนังสือรับรองการทำงาน (Certificate of Work)
สำเนาหนังสือสำคัญทหารกองหนุนแบบ สด.8 (Military Certificate)
สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)

สถานภาพการสมรส
Marital Status

หากปรากฎในภายหลังวา ขอความที่ขาพเจารับรองไวดังกลาวขางตนเปนเท็จ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาเลิกจางขาพเจาได
โดยขาพเจาจะไมเรียกรองเงินคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
Any dishonest statement of forged document specified above may justify dismissal from Internet Thailand Plc. and I renounce my right
to claim for any severance pay or compensation from Internet Thailand Plc. If my actions damage Internet Thailand Plc. I will be liable for
the compensation.

โทรศัพท
Telephone

ชื่อเลน*
Nickname*

โสด
Single

ซ.ม.
cm.

น้ำหนัก
Weight

ก.ก.
kg.

หมูเลือด
Blood Group

สมรส
Married

จำนวนบุตร
คน
Number of Children
ที่อยูตามสำเนาทะเบียนบาน / Permanent Home Adderess
โทรสาร
Fax

ที่อยูปจจุบัน / Present Adderess
โทรศัพท
Telephone
โทรศัพทเคลื่อนที่
Mobile

โทรสาร
Fax
E-mail

บัตรประชาชนเลขที่
I.D.Card No.
สถานะทางทหาร
Military Service

ลายมือชื่อผูสมัคร
Applicant's Signature

เบอรโทรศัพทที่ทำงานปจจุบัน
Office phone number

ไดรับการยกเวน
Exempted

วันที่ออกบัตร
Issue date

วันหมดอายุ
Expiry date

ศึกษาวิชาทหาร
Military Studies

ผานการเกณฑทหาร
Discharged

อื่นๆ
Others

วันที่
Date

บุคคลที่ใหติดตอไดโดยตรงกรณีฉุกเฉิน
Person to contact in case of emergency
สถานที่ติดตอ
Contact Address
4

ความสัมพันธ
Relation
โทรศัพท
Telephone
1

Family Background /

ครอบครัว
Family
คูสมรส
Spouse
บิดา
Father
มารดา
Mother
พี่นอง คน
(ระบุรายละเอียด)
Brother/Sister

ª√ประวัติครอบครัว

ชื่อ - สกุล
Name - Surname

อาชีพ
Occupation

สถานที่ติดตอ
Office Address/Home Address

โทรศัพท / โทรสาร
Telephone / Fax

ª√ประวัติการฝกอบรม

หลักสูตร
Subject

Special Skills /

ชื่อสถาบันที่จัด / สถานที่
Institution / Place

ระยะเวลา
Duration

∑ทักษะ

ความสามรถทางคอมพิวเตอร Computer Skills
โปรแกรม / ภาษา / ระบบ Programs

Education Background /

ระดับ
Level

Training Course /

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

ปานกลาง
Fair

ระบุ ดี / พอใช / ออน
Indicate Good / Fair / Poor
การอาน
Reading

การเขียน
Writing

ª√ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา
Institute

จาก
From

ป
Year

ถึง
To

วุฒิที่ไดรับและสาขาวิชาเอก
Qualifications and majors

เกรดเฉลี่ย
Grade Point Average

มัธยมศึกษา
Secondary
Education
วิทยาลัย
College
มหาวิทยาลัย
University
อื่นๆ
Other

ความชำนาญทางภาษา
Language Proficiency
ภาษา
Languages

การพูด
Speaking

กิจกรรมระหวางการศึกษา
Extra-curricular Activities

Employment Record /

ª√ประวัติการทำงาน

ตำแหนง
ชื่อและสถานที่ตั้งบริษัท
Position
Name&Address of Company Held

เงินเดือน
Salary

จาก
From
เริ่มตน
สุดทาย เดือน ป
Starting Salary Ending Salary Mth.Yr.

ถึง
To
เดือน ป
Mth.Yr.

งานที่รับผิดชอบ
Responsibilities

สาเหตุที่ลาออก
Reason of Leaving

มีใบขับขี่
Driving licence

รถยนต
Car

มอเตอรไซค
Motorcycle

มีพาหนะเปนของตัวเอง
Own Vehicle

รถยนต
Car

มอเตอรไซค
Motorcycle

ทานสามารถไปปฎิบัติงานตางจังหวัดไดหรือไม
Can you work in upcountry ?

ขัดของ
No

ไมขัดของ
Yes

ถาทางหนวยงานรับเขาทำงานทานสามารถเริ่มงานไดเร็วที่สุดไดเมื่อใด
If employed, when can you start your work at the earliest ?
โรคประจำตัว
Any physical disability or disease
ทานเคยถูกใหออกจากงานหรือเลิกจางหรือไม
Have you ever been discharged from employment for any reason ?

ไมเคย
No

เคย เพราะ
Yes, because

ทานเคยถูกจำคุก หรือตองโทษทางอาญาหรือไม
Have you ever been arrested, taken into custody, held for investigation or questioning or prosecuted by law enforcement authority ?

อธิบายงานในหนาที่พอสังเขป ณ ที่ทำงานปจจุบัน
Brief description of Job responsibilities

ไมเคย
No
2

เคย เพราะ
Yes, details
3

