
ข้อแนะน ำ 1.  โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำอังกฤษ  ถ้ำท่ำนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้

NOTES      Applicants that are able to write English should complete the application form in English

2.  โปรดกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและเป็นไปตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร
     All true and correct information must be furnished

วนัที่สมคัร ต ำแหนง่ที่สมคัร
Date of Applied Position Applied

วนัที่สำมำรถเร่ิมงำนได้ เงินเดอืนที่ต้องกำร ทรำบต ำแหนง่งำนวำ่งจำก
Available Date Expected Salary Aware of  job vacancies

ผู้แนะน ำให้มำสมคัรงำนช่ือ                                                                                          รหสัพนกังำน
Introduced by                                                                                                                                           Employee No.

ช่ือ - นำมสกลุ ช่ือเลน่
NAME - SURNAME NICK NAME

ที่อยูปั่จจบุนั โทรศพัท์
Present Residence Telephone

ที่อยูต่ำมทะเบยีนบ้ำน โทรศพัท์
Domicile Residence Telephone

วนั เดอืน ปีเกิด อำยุ เพศ        ชำย      หญิง สว่นสงู       น ำ้หนกั กรุ๊ปเลอืด
Date of Birth Age Sex     Male    FemaleHeight       Weight Group of  Blood

สถำนที่เกิด สญัชำติ เชือ้ชำติ ศำสนำ ต ำหนิ
Place of Birth Nationality Race Religion Identifiaction Mark

เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน ออกให้ ณ วนัที่ออกบตัร
I.D. Card No. Issued At Issued Date

สถำนภำพทำงทหำร ผำ่นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว ได้รับกำรยกเว้น อ่ืน ๆ ระบุ
Military Status Completed Military Service Exempted Others Identify

สถำนภำพกำรสมรส โสด สมรส หยำ่ อ่ืน ๆ ระบุ
Marital Status Single Married Divorced Other Identify

ทะเบยีนสมรส ไมมี่ มี เลขที่ ออกให้วนัที่ ออกให้ ณ
Marriage Certificate No Yes No. Issued Date Issued at

ช่ือ - นำมสกลุ (คูส่มรส) อำยุ อำชีพ         สมรสมีรำยได้แยกยื่น         คูส่มรสมีรำยได้รวมค ำนวณ

Spouse's Name Age Occupation Separate                       Calculation

รำยช่ือของบุตร List of  Children

คนที ่No. เพศ  Sex

ช่ือบดิำ                  มีชีวิต            ถงึแกก่รรม ที่อยู่

Father' s Name             Alive         Passed Away Address

อำยุ อำชีพ สถำนที่ท ำงำน
Age Occupation Office

กำรศกึษำ Education ประเทศ Countryวนั/เดือน/ปี/เกิด Date of birthช่ือ Name

Sivadon Distribution Co., Ltd. / Power Shop Co., Ltd.

ใบสมัคร / APPLICATION FORM

ประวัตส่ิวนตวั / PERSONAL INFORMATION

รูป 1 "
Photo 1 "

บริษัท สิวะดลบริหำรสินค้ำ จ ำกัด / บริษัท เพำวเวอร์ชอพ จ ำกัด



ช่ือมำรดำ                  มีชีวิต               ถงึแกก่รรม ที่อยู่
Mother' s Name                  Alive                Passed Away Address

อำยุ อำชีพ สถำนที่ท ำงำน
Age Occupation Office

จ ำนวนพ่ีน้อง (รวมผู้สมคัร) คน ชำย คน หญิง คน ทำ่นเป็นบตุรคนที่
No. of Brothers / Sisters Persons Male Persons Female Persons You are the

ผู้สมคัรมีญำตทิ ำงำนอยูใ่นบริษัทนีห้รือไม่                   ไมมี่                 มี (ระบ)ุ ช่ือ นำมสกลุ
 Is there any relative working in the company No.      Yes (Specific) Name and Surname

คะแนนเฉลี่ย
ปีทีส่ ำเร็จ

กำรศกึษำ

G.P.A. Graduated Year

ประถมศกึษำปีที่.............Primary Grade.......

มธัยมศกึษำปีที่.............Secondary......

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ…... Certificate......

ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู…. Diploma….

ปริญญำตรี…. Graduated Level…..

อ่ืนๆ Other

ภำษำองักฤษ / English ดมีำก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
Excellent Good Fair Poor

อ่ืน ๆ ระบ ุ/ Others………….. ดมีำก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ควำมช ำนำญพิเศษ คอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้โปรแกรม (โปรดระบ)ุ
Special Skills Computer Can use Program (Please specify)

อ่ืน ๆ ระบุ
Others Identify

ควำมสำมำรถในกำรขบัข่ี รถยนต์ ได้ ไมไ่ด้ มีใบอนญุำต ไม่มีใบอนญุำต

Driving Skills Car Yes No Yes No

รถจกัรยำนยนต์ ได้ ไมไ่ด้ มีใบอนญุำต ไม่มีใบอนญุำต

Motorcycle Yes No Yes No

สำเหตทุีล่ำออก

Reason for 

Leaving

บคุคลตดิตอ่ กรณีเร่งดว่น ที่อยูท่ี่ตดิตอ่ได้ โทรศพัท์
Emergency Contact Person Residence Telephone

Duration (Form - To) Company's Name / Tel No. Position Salary

ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ / OTHERS SKILLS

ประวัตกิำรท ำงำน-ฝึกงำน(เร่ิมจำกงำนปัจจุบัน) / EMPLOYMENT - APPRENTICED HISTORY (start with current job)

ระยะเวลำ (จำก - ถงึ) ช่ือสถำนที่ท ำงำน / ฝึกงำน/ เบอร์โทรศพัท์ ต ำแหนง่ เงินเดอืนที่ได้รับ

Educational Level School / University Major Subject

ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ / LANGUAGE SKILLS

ประวัตกิำรศกึษำ / EDUCATIONAL BACKGROUND

ระดบักำรศกึษำ สถำนศกึษำ สำขำวิชำ



1
2

1. ทา่นมีโรคประจ าตวัหรือไม ่?           ไมมี่         มี คอืโรค..........................................................................
    Do you have any health problem?           No        Yes (specific)

2. สายตาของทา่นปกตหิรือไม ่?         ปกติ        ไมป่กต ิระบ.ุ.....................................................................
      Do you have any problem with your eyesight?           No         Yes (specific)

3. ทา่นสบูบหุร่ีหรือไม ่?          ไมส่บู         สบู ระบปุริมาณที่สบูตอ่วนั.............................................
     Do you smoking?            No         Yes (specific)

4. ทา่นดื่มสรุาหรือไม ่?          ไมด่ื่ม         ดื่ม ระบคุวามถ่ีในการดื่ม...............................................
     Do you drink?            No         Yes (specific)

5. ทา่นเสพหรือเคยเสพยาเสพตดิหรือไม?่         ไมเ่คย         เคย ระบปุระเภท............................................................
     Do you ever been taken drug?            No         Yes (specific)

6. ทา่นเคยมีประวตัอิาชญากรรมหรือไม?่         ไมมี่         มี ระบ.ุ..............................................................................
      Do you ever been criminal record?            No         Yes (specific)

7. ทา่นเคยถกูจบักมุ คมุขงั ในคดอีาญาหรือไม ่?         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do you ever been arrested by criminal case?            No         Yes (specific)

8. ทา่นเคยถกูศาลพิพากษาลงโทษจ าคกุหรือไม ่?         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do you ever been in jail?            No         Yes (specific)

9. ทา่นเคยเป็นบคุคลล้มละลายหรือไม?่         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do you ever been in bankrupt case?            No         Yes (specific)

10. ทา่นเคยถกูเลกิจ้างหรือให้ออกจากงานหรือไม ่?         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do you ever been terminated from your job?            No         Yes (specific)

11. ทา่นเคยเป็นสมาชิกหรือกรรมการสหภาพแรงงานหรือไม่         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do your ever been union member or comitee ?            No         Yes (specific)

12. ทา่นเคยถกูห้ามเข้าพืน้ที่ของลกูค้าในฐานะพนกังานหรือไม่         ไมเ่คย         เคย ระบ.ุ..........................................................................
       Do your ever been unallowed to enter to customer's area as staff ?            No         Yes (specific)

                 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  หากข้อความที่ข้าพเจ้าระบมุาทัง้หมดนีห้รือเพียงสว่นหนึ่ง

สว่นใดไมเ่ป็นความจริง ให้ถือวา่ข้อตกลงหรือข้อผกูพนัระหวา่งข้าพเจ้ากบับริษัทฯเป็นโมฆะ  และข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัทด าเนินการ

เลกิจ้าง โดยข้าพเจ้ายนิดสีละสทิธ์ิที่จะไมเ่รียกร้องคา่ชดเชยหรือคา่เสยีหายอ่ืนใดทัง้สิน้

             I certify that the above details are true and I promise to work with honesty and follow the Company Rules 

& Regulations in all respects.   Any misrepresentation or incorrect answers to any questions may be considered as  

grounds for immediate discharge from employment  of the Company without severance pay.

ลงช่ือ.............................................................................ผู้สมคัร งาน

Signature          Applicant

วนัที.่..............................................................................
Date

กรุณำตอบค ำถำมดงัต่อไปนี ้ตำมควำมเป็นจริง Please answer these following questions;

บุคคลอ้ำงอิง/รับรอง( 2 คน) / REFERENCE PERSONS ( 2 PERSONS)

ช่ือ นำมสกลุ / Name อำชีพ / Occupation ต ำแหนง่ / Position
สถำนทีท่ ำงำน/ เบอร์โทรศพัท์ /

Company's name and Tel No.



แผนที่ของที่อยู่ ปัจจุบัน (Map of current address)

แผนที่ของที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (Map of domicile address)


