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บร�ษัท ทว�มงคลกอสราง (2000) จำกัด
8, 8/1 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 13
ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน
เขตภาษ�เจร�ญ กทม 10160

T 02-869-8111
02-869-8615-30
02-869-8525-27
F 02-869-8114
E tmc.hr22@gmail.com

ใบสมัครงาน Application Form

วันที่…………………../………………………./……………………..

รูปถาย

ตำแหนงที่สมัคร …………………………………………………………………… เง�นเดือนที่ตองการ ……………………………… บาท
Position

Expected Salary

THB

1

ช�่อ (นาย / นาง / นางสาว).……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………
First Name ( Mr. / Mrs. / Miss.) ……………………………………..Last Name ……………………………………………………

2

บัตรประชาชนเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Identification Number / Passport Number

วันที่ออกบัตร …………………………… ออกให ณ อำเภอ ………………………………….. บัตรหมดอายุ ……………………………
Date of issue

3

Place of issue

วัน เดือน ป เกิด……………………….. สถานที่เกิด ……………………สัญชาติ/เช�้อชาติ ……………………… ศาสนา …………..
Date of Birth

อายุ ……………… ป
Age

ประวัติสวนตัว Personal Data

4

Date of Expiry

year

Place of Birth

สวนสูง ………….. ซม.
Height

cm

Nationality

Religion

น้ำหนัก ………….. ก.ก.

Weight

kg

ที่อยูตามบัตรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………
Address (as in ID Card/Passport)

ที่อยูปจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Present Address

โทรศัพท ………………………………… โทรศัพทมือถือ ………………………… E-mail ……………………………………………..
Telephone

Mobile Phone Number

5

สถานภาพการสมรส

โสด

6

ช�่อ-สกุล สามี/ภรรยา

………………………………………………………….. สัญชาติ/เช�้อชาติ …………. ศาสนา ………….

Marital Status

Sprouse’s Full Name

Single

สมรส

Married

อื่นๆ

Others

จำนวนบุตร …………………..คน

Number of Children

Nationality

อาช�พ/ตำแหนง ……………………………………… โทรศัพท ………………………………………
Occupation

Religion

Telephone

สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Business Address

7

ช�่อ-สกุล บิดา …………………………………………………………………………. สัญชาติ/เช�้อชาติ …………. ศาสนา …………
Father’s Full Name

Nationality

อาช�พ/ตำแหนง ……………………………………… โทรศัพท ………………………………………
Occupation

Religion

Telephone

ช�่อ-สกุล มารดา ………………………………………………………………………. สัญชาติ/เช�้อชาติ …………. ศาสนา …………
Mother’s Full Name

Nationality

อาช�พ/ตำแหนง ……………………………………… โทรศัพท ………………………………………
Occupation

Religion

Telephone

THAWEEMONGKOL CONSTRUCTION (2000) CO.,LTD.

ประวัติการศึกษา Educational record
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8

ระดับวุฒิ
Degree

สถานศึกษา

School/College

สาขาว�ชา

Major

ชวงเวลาที่ศึกษา
From-to

ปร�ญญาตร� ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bachelor

ปวช./ปวส. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diploma

มัธยมศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Secondary School

อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Others

9

ช�่อสถานที่ทำงาน …………………………………………………………….. ระยะเวลาการทำงาน …………………………………

Employer/Company

Period of Work

ที่อยู / เบอรติดตอ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Address / Tel

ตำแหนง …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Position

ลักษณะงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type of Work

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายได ……………………………………. บาท
ประวัติการทำงาน Working Experience

Salary

THB

ช�่อสถานที่ทำงาน …………………………………………………………….. ระยะเวลาการทำงาน …………………………………

Employer/Company

Period of Work

ที่อยู / เบอรติดตอ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Address / Tel

ตำแหนง …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Position

ลักษณะงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type of Work

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายได ……………………………………. บาท
Salary

THB

ช�่อสถานที่ทำงาน …………………………………………………………….. ระยะเวลาการทำงาน …………………………………

Employer/Company

Period of Work

ที่อยู / เบอรติดตอ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Address / Tel

ตำแหนง …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Position

ลักษณะงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type of Work

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายได ……………………………………. บาท
Salary

THB
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ความสามารถพ�เศษ Special Skills
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ภาษาอังกฤษ

ดีมาก

ดี

พอใช

ภาษา …………………

ดีมาก

ดี

พอใช

ภาษา …………………

ดีมาก

ดี

พอใช

English

Language
Language

Excellent

Good

Excellent

Fair

Good

Excellent

Fair

Good

Fair

คอมพ�วเตอรโปรแกรม ………………………………………………………………………………………………………………………….
Computer

ใบขับข�่รถยนต/รถจักรยานยนต
Driving License

11
ขอมูลอื่นๆ Miscellaneous

ภาษาตางประเทศ

ฉบับที………………
่
ชนิด
No.

ทานไดรับยกเวนการเกณฑทหารหร�อไม

Type

วันที่อนุญาต ………………. วันหมดอายุ ……………….
Date of Issue

Date of Expiry

ยกเวน

ไมยกเวน

Are you exempt from millitary service?

Yes

No

Could you provide a guarantor?

Yes

No

Do you have relatives/friends employment with us?

Yes

No

หากทานตองมีบุคคลที่สามารถค้ำประกัน
ทานมีญาติ หร�อผูที่รูจักทำงานอยูกับเราหร�อไม
1…………………………………….

ไมขัดของ

ขัดของ

มี(ระบุ)

2…………………………………….

ไมมี

3…………………………………….

กรณีเรงดวน ติดตอบุคคลตอไปนี้

Contact Person in case of emergency

ช�่อ-สกุล ………………………………………………………………….. เบอรติดตอ ………………………………………………….
ช�่อ-สกุล ………………………………………………………………….. เบอรติดตอ ………………………………………………….

ทานพรอมที่จะปฏิบิติงานกับบร�ษัทฯ ไดในวันที่ ……………………/………………………/………………………

Date Available to start

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวขางตนเปนความสัตยจร�งทั�งสิ�น
I affirm that the above information is true and correct.

ลายมือช�่อผูสมัคร ………………………………………………
Applicant’s Signature

THAWEEMONGKOL CONSTRUCTION (2000) CO.,LTD.

