228 Petchkaseam66, Bangkea Nue, Bangkea Bangkok 10160
Tel: 02-804-3241-3 Fax: 02-804-3240 E-mail: marketing@mg.co.th

เลขที่ No.
วันที่ Date

ใบสมัครงาน
Application for Employment

.
.

ขนาดรูปถ่าย Approx. size
2” x 2 ½”

(บอกข้อมูลให้ละเอียดมากที่สุดถ้ามี Please provide as much details as possible
ตาแหน่งที่สมัคร Applied Position 1.
เงินเดือนที่ต้องการ

2.

บาท .
บาท.

เงินเดือนที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว PERSONAL DETAILS
1.

2.

3.
4.

คานาหน้าชื่อไทย
Title (in Eng.)

 นาย
 Mr.

 นาง  นางสาว
 Mrs.  Ms.

 อื่นๆ (ระบุ)
. เพศ Sex  ชาย Male  หญิง Female
 Others
.
ชื่อเล่น Nickname
.
ชื่อ Name (in Thai):
. นามสกุล Surname (in Thai):
.
ชื่อภาษาอังกฤษ Name (in Eng.):
. นามสกุลภาษาอังกฤษ Surname (in Eng.):
.
วันเกิด Date of Birth: วัน Day:
. เดือน Month:
. ปี Year:
. อายุ Age:
. สถานที่เกิด Place of
Birth:
.น้าหนัก Weight:
. กก. kg. ส่วนสูง Height:
. ซม. cm. หมู่โลหิต Blood Group:
.
เชื้อชาติ Citizenship:
. สัญชาติ Nationality:
. ศาสนา Religion:
.
เลขที่บัตรประชาชน I.D. Card No.:
. วันที่ออกบัตร Issued Date:
.
วันที่หมดอายุ Expiration Date of I.D. Card:
. สถานที่ออกบัตร Place where I.D. Card issued
.
ตาหนิ Scar:
.หนังสือเดินทางเลขที่ Passport No.:
.วันที่ออกหนังสือเดินทาง
Issued Date:
.วันที่หนังสือหมดอายุ Expiration Date:
.
อุปสมบท Ordination :  ไม่เคย No.  เคย ณ วัดใด Yes. at what temple? :
.
สถานภาพทางทหาร Military Service:  ได้รับยกเว้นเพราะ Exempted
.  ผ่านการศึกษาวิชาทหาร Military Studied
 อื่นๆ Other :
.
 ผ่านการเกณฑ์ทหาร Conscripted

ข้อมูลสถานที่ ADDRESS
5.
6.
7.

ภูมิลาเนาเดิม Permanent Home Address:
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address:
โทรศัพท์ Telephone:
. โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone:
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน Person to contact in emergency:
สถานที่ติดต่อ Contact Address:

. . E-mail:
. ความสัมพันธ์ Relationship:
. โทรศัพท์ Telephone:

ข้อมูลครอบครัว FAMILY
8.
9.

สถานภาพครอบครัว Marital Status:  โสด Single  สมรส Married  ม่าย Widowed  หย่าร้าง Divorced
ชื่อบิดา Father’s name:
ชื่อมารดา Mother’s name:
ชื่อคู่สมรส Spouse’s name:

10. จานวนพี่น้อง a number of Relatives:
จานวนพี่ชาย Older Brother:
จานวนน้องชาย Younger brother:

.อายุ Age:
.อายุ Age:
.อายุ Age:

.
.
.

อาชีพ Occupation:
อาชีพ Occupation:
อาชีพ Occupation:

.
.
.

 มีชีวิตอยู่ alive  ถึงแก่กรรม pass away
 มีชีวิตอยู่ alive  ถึงแก่กรรม pass away
 มีชีวิตอยู่ alive  ถึงแก่กรรม pass away

.คน persons (รวมตัวท่าน including yourself)
. คน persons
จานวนพี่สาว Older Sister:
. คน persons . จานวนน้องสาว Younger sister:

.คน persons .
.คน persons จ

.
.
.
.
.

11.
จานวนบุตรของผู้สมัคร Number of Children:
ลาดับ No.
ชื่อ-นามสกุล Name - Surname

.คน persons
เกิดวันที่ Date of Birth

อายุ Age

ชื่อสถานศึกษา Institution

ข้อมูลการศึกษา EDUCATION
ระดับ
Class/Level

ชื่อสถานศึกษา
Name of Institution

ปีที่เข้าศึกษา
Year attended
จาก
ถึง
From
To

วุติที่ได้รับ
Diploma/Degree

สาขาวิชาเอก
Major

เกรดเฉลี่ย
GPA.

เกียรตินิยม
Honour

ม.ปลาย, ปวช. High School
ปวส. Junior College
มหาวิทยาลัย University
อื่นๆ Other :
.
12.

กิจกรรมนอกหลักสูตรหรือกิจกรรมกีฬาระหว่างศึกษา Extra Curricular Activities; Academic Activities, Sports, Recreation Activities:

.
ข้อมูลความสามารถพิเศษ SPECIAL SKILLS
13.

พิมพ์ดีด Typewriting  ไทย Thai:

14.

 อื่นๆ Others (ระบุ identify) :
ความชานาญทางภาษา Languages Proficiency
ความรู้
Knowledge of

ภาษาอังกฤษ English
ภาษาอื่นๆ Other:
ภาษาอื่นๆ Other:

15.

16.

.(คา/นาที words/minute)

การพูด Speaking
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excel. Good Fair

 อังกฤษ English:

การอ่าน Reading
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excel. Good Fair

การเขียน Writing
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excel. Good Fair

.(คา/นาที words/minute)
.
การเข้าใจ Comprehension
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excel. Good Fair

.
.

ผลการทดสอบภาษาหรือใบรับรองที่อื่นๆ ที่ได้รับ Language Test or Certificate to be received.
 TOEFL/TOEIC
คะแนนที่ได้รับ Scored:
.
วันที่ได้รับ Received Date:
 GRE/GMAT
คะแนนที่ได้รับ Scored:
.
วันที่ได้รับ Received Date:
 Other:
.
คะแนนที่ได้รับ Scored:
.
วันที่ได้รับ Received Date:
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุ Computer/IT Skills
(indicate) :

.
.
.

.
.
.

ข้อมูลประวัติการทางาน WORK EXPERIENCE
17.

รายละเอียดของงานเริ่มจากปัจจุบัน Work Experience (From present to past)

เดือนปีที่เข้าทางาน
M/Y of employment
ถึง
จาก From
To

สถานที่ทางาน
Organization

ตาแหน่ง
Position

งานที่รับผิดชอบ
Responsibilities

เงินเดือน Salary
เริ่มต้น สุดท้าย
Starting Final

สาเหตุที่ออก
Reasons for leaving

ข้อมูลผู้รับรอง REFERENCES
18.

บุคคลที่ให้คารับรองได้ References
18.1 ชื่อ-นามสกุล Name - Surname:

.ระยะเวลาที่รู้จัก How long have you known this person?

.ตาแหน่ง Position :

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

สถานที่ทางาน/ที่อยู่ Organization /Address :
โทรศัพท์ Telephone:
.E-mail :
.ความสัมพันธ์ Relationship :
18.2 ชื่อ-นามสกุล Name - Surname:
.ระยะเวลาที่รู้จัก How long have you known this person?
.ตาแหน่ง Position :
สถานที่ทางาน/ที่อยู่ Organization /Address :
โทรศัพท์ Telephone:
.E-mail :
.ความสัมพันธ์ Relationship :
ท่านเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ Are you able to work up country?
 ไม่ขัดข้อง Yes  ขัดข้อง No
ท่านเคยเจ็บป่วยขนาดหนัก หรือมีโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ Have you ever been seriously ill or had
 เคย Yes
 ไม่เคย No
any serious contagious disease ?
ท่านเคยจาคุกหรือต้องคดีอาญาหรือไม่ ถ้าเคย, เพราะอะไร Have you ever been arrested, taken into
 เคย Yes
 ไม่เคย No
custody, held for criminal investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?
If yes, please indicate:
.
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างหรือไม่ ถ้าเคย, เพราะอะไร Have you ever been discharged
 เคย Yes
 ไม่เคย No
from employment for any reason? If yes, please indicate:
.
ท่านเป็นผู้ติดหรือเคยติดยาเสพติดหรือไม่ Are you addicted to drugs or ever been habit-forming drug ?  เคย Yes
 ไม่เคย No
ท่านสมัครงานในบริษัทฯ นี้เป็นครั้งแรก Is this your first-time applying for a position at M&G
 ใช่. Yes
 ไม่ใช่ No เป็นครั้งที่ No. ………………….
ท่านมีญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ในบริษัทฯ นี้หรือไม่
Do you have any friends or relatives working at M&G? If yes, please mention.
 มี Yes
 ไม่มี No

ถ้าใช่ If yes 1.
2.
26.

.
.
.
.
.
.

ชื่อ-สกุล Name - Surname:
ชื่อ-สกุล Name - Surname:

งานอดิเรก/กีฬาในปัจจุบัน your current hobbies/sports:

. ความสัมพันธ์ Relationship:
.ความสัมพันธ์ Relationship:

..
.
.

27.

28.

เล่าเกี่ยวกับตัวเอง และประสบการณ์เพิ่มเติมเช่นท่านเป็นคนนิสัยใจคออย่างไร Describe yourself and relevant experience
s

.
.
.

ท่านชอบทางานคนเดียวหรือทางานเป็นทีม ทาไม ช่วยอธิบายเหตุผล Do you prefer to work alone or with others? please explain..
.
.

s

.
29.

30.
31.

เหตุผลที่ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร Why did you apply for this position?
s

.
.
.

ท่านมีโครงการจะศึกษาต่อหรือไม่ Do you have a plan to further your study ?  ศึกษาต่อ Have  ไม่ศึกษาต่อ Don’t have
ถ้ามี จะศึกษาในสาขา If yes, in what subject
เมื่อใด and when .....................................................................
หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ้างเข้าทางาน ท่านสามารถเข้าปฏิบัติงานภายใน If you are offered employment, what is the earliest date on which
you will be available to start work ?……………….. วัน day ……………………….. เดือน months
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจ
พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น I declare that the above information is correct in every
respect. I agree that if any above information is false then my employment may be terminated.
ลายมือชื่อผู้สมัคร Signature of applicant
วันทีDate
่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
Please provide certificate copy of
สาเนาบัตรประชาชน (ID Card)
สาเนาทะเบียนบ้าน (Household Registration)
สาเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (Photo)
อื่น ๆ ..................................................................

.
.

