
บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จ ากดั 

PETROCHEM EQUIPMENT SUPPLY CO., LTD. 

ต ำแหน่งงำนทีส่มคัร 

Position applied 

เงินเดือนที่ต้องกำร                                            บำท 

Salary Required                                              Bath 

 

ใบสมัครงาน 

APPLICATION FORM 

โปรดกรอกข้อความในใบสมัคร โดยละเอียดและครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครเอง 

Please complete the following from and state details clearly for your own benefit 

1. ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DETAILS) 

ชื่อ-นำมสกลุ (นำย/นำง/นำงสำว)ไทย : 
Name-Surname (Mr./Mrs./Miss.)English : 

 

วนั-เดือน-ปี 
Date of Birth 

อำย ุ
Age 

สว่นสงู 
Height 

น ำ้หนกั 
Weight 

สญัชำต ิ
Nationality 

ศำสนำ 
Religion 

เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน 
L.D. Card No. 

ออกให้ ณ อ ำเภอ/จงัหวดั 
Issued at 

วนัที่ออกบตัร/บตัรหมดอำย ุ
Issued Date/Expiry Date 

ที่อยูอ่ยูปั่จจบุนั                                                                 โทรศพัท์  
Present Address                                                             Phone 
ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน                                                       โทรศพัท์  
Registered Address                                                        Phone 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 
Tax Identification No. 

สถำนภำพสมรส  Marital Status 
  ( ) โสด                 ( ) สมรส 
       Sing                    Married 
  ( ) หยำ่                 ( ) อ่ืน ๆ 
      Divorced              Others 

ชื่อคูส่มรส-นำมสกลุเดิม 
Spouse’s Name 
 

อำย ุ
Age 

ศำสนำ 
Religion 

อำชีพ 
Occupation 

สถำนที่ท ำงำน 
Work Place 
 

สญัชำต ิ
Nationality 

เชือ้ชำติ 
Race 

จ ำนวนบตุร 
No. of Children 

ชื่อ-นำมสกลุ บิดำ                                                               อำชีพ  
Father’s Name                                                                  Occupation 
ที่อยู/่ที่ท ำงำน                                                                     โทรศพัท์  
Address/Work Place                                                         Phone 

อำย ุ
Age 

ศำสนำ 
Religion 

( ) ยงัมีชีวิตอยู่ 
     Alive 
( ) ถึงแก่กรรม 
     Pass Away 

สญัชำต ิ
Nationality 

เชือ้ชำติ 
Race 

ชื่อ-นำมสกลุ มำรดำ                                                           อำชีพ  
Mother’s Name                                                                 Occupation 
ที่อยู/่ที่ท ำงำน                                                                     โทรศพัท์  
Address/Work Place                                                         Phone 

อำย ุ
Age 

ศำสนำ 
Religion 

( ) ยงัมีชีวิตอยู่ 
     Alive 
( ) ถึงแก่กรรม 
     Pass Away 

สญัชำต ิ
Nationality 

เชือ้ชำติ 
Race 

สถำนภำพทำงทหำร            ( ) เคยรับรำชกำรทหำร                    ( ) ไมเ่คยรับรำชกำรทหำร                     ( ) ได้รับกำรยกเว้น เพรำะ.......................................................... 
Military Status                        Completed Military Service          Never Completed Military Service     If exempted, State why 
 

 

 



2. การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
Educational Level 

ช่ือสถาบัน 
Institution 

วุฒิที่ส าเร็จ 
Certificate 

คณะ/สาขาเอกวิชา 
Faculty/Major 

คะแนนเฉล่ีย 
Grade 

ปีท่เข้าศึกษา 
Admission 

ปีที่ส าเร็จ 
Graduated 

มธัยมศกึษำตอนต้น 
Secondary School 

      

มธัยมศกึษำตอนปลำย 
Pre-University 

      

อำชีวศกึษำ 
Vocational 

      

วิทยำลยั/อนปุริญญำ 
College 

      

ปริญญำตรี 
University (Bachelor) 

      

ปริญญำโท 
University (Master) 

      

อ่ืน ๆ 
Other 

      

กิจกรรมระหวำ่งศกึษำ 
Activities at school 
 

3. ความสามารถพิเศษ (SPECIAL ABILITIES) 

ควำมสำมำรถทำงภำษำ 
Language 

ระบ ุ(ดีมำก, ดี, พอใช้) 
Specify (Excellent, Good, Fair) 

พิมพ์ดีดภำษำไทย                                        ค ำ/นำที        ชวเลขภำษำไทย                              ค ำ/นำท ี
Typing in English                                        WPM.          Shorthand in Thai                          WPM. 
พิมพ์ดีดภำษำองักฤษ                                   ค ำ/นำที        ชวเลขภำษำองักฤษ                         ค ำ/นำที 
Typing in English                                        WPM.          Shorthand in English                     WPM. 

พดู 
Speak 

อำ่น 
Read 

เขียน 
Write 

ภำษำองักฤษ 
English 

   ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม) 
Ability in using PC Program (Specify) 

ภำษำฝร่ังเศส 
French 

   

ภำษำ ......................... 
Other 

   

 

 

 

 

 

 



4. ประวัติการท างาน (เรียงจากปัจจุบัน-อดีต) (EXPERIENCE ; LIST YOUR MOST RECENT EMPLOYMENT FIRST) 

บริษัท 
Company 

ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
Position/Job 

รายละเอียดเงนิเดือน 
Salary/Other 

ชื่อ 
Name 

ต ำแหน่ง 
Position 

วนัที่เร่ิมงำน                           อตัรำเงินเดือน                บำท 
Starting Date                        Salary 
วนัที่ลำออก                           อตัรำเงินเดือน                บำท
Until                                      Salary 
สำเหตทุี่ออก 
Reason for Leaving 

ที่อยู ่
Address 

ลกัษณะงำนที่ท ำ 
Scope of Work 

ประเภทกิจกำร 
Type of Business 
ชื่อ 
Name 

ต ำแหน่ง 
Position 

วนัที่เร่ิมงำน                           อตัรำเงินเดือน                บำท 
Starting Date                        Salary 
วนัที่ลำออก                           อตัรำเงินเดือน                บำท
Until                                      Salary 
สำเหตทุี่ออก 
Reason for Leaving 

ที่อยู ่
Address 

ลกัษณะงำนที่ท ำ 
Scope of Work 

ประเภทกิจกำร 
Type of Business 
ชื่อ 
Name 

ต ำแหน่ง 
Position 

วนัที่เร่ิมงำน                           อตัรำเงินเดือน                บำท 
Starting Date                        Salary 
วนัที่ลำออก                           อตัรำเงินเดือน                บำท
Until                                      Salary 
สำเหตทุี่ออก 
Reason for Leaving 

ที่อยู ่
Address 

ลกัษณะงำนที่ท ำ 
Scope of Work 

ประเภทกิจกำร 
Type of Business 
 

5. การอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฝึกงาน  (TRAINING COURSES) 

เดือน/ปี/พ.ศ. 
Month/Year 

ช่ือหลักสูตร 
Course 

ช่ือสถาบัน/ที่ตัง้ 
Institution/Location 

ระยะเวลา 
Period 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
 

 

 

 

 



6. เร่ืองอื่น ๆ (OTHER INFORMATION) 

งำนอดิเรก 
Hobbies 
กีฬำ 
Sports 

ประวัติสุขภาพ : 
สขุภำพ                                 เคยเจ็บป่วยหนกัด้วยโรค 
Health                                   Have you ever been seriously ill 
ตรวจสขุภำพครัง้สดุท้ำยเม่ือ                                                 สถำนที่ตรวจ 
When did you have your last physical check up?             Place 
เคยประสบอบุตัิเหตเุร่ือง                                                       เม่ือ 
Have you ever had serious accident?                               When 

กำรปฎิบตัิงำนตำ่งจงัหวดั                        ( ) ได้     ( ) ไมไ่ด้ 
Are you willing work up-country?              Yes        No 
กำรปฎิบตัิงำนเป็นกะ                              ( ) ได้     ( ) ไมไ่ด้ 
Shift Work                                                  Yes        No 
ควำมสำมำรถในกำรขบัรถยนต์                                ( )ได้             ( ) ไมไ่ด้                               ใบขบัข่ีรถยนต์                                                  ( ) มี         ( ) ไมมี่ 
Ability to drive a car                                                  Yes               No                                  Do you hold a driving license?                          Yes           No 
ควำมสำมำรถในกำรขบัข่ีรถจกัรยำนยนต์                 ( ) ได้             ( ) ไมไ่ด้                               ใบขบัข่ีรถจกัรยำนยนต์                                     ( ) มี          ( ) ไมมี่ 
Ability to ride a motorcycle                                       Yes               No                                  Do you hold a motorcycle riding license?          Yes          No 
บคุคลที่ไมใ่ชญ่ำติและเพ่ือน ซึง่ทรำบประวตัิ ควำมประพฤติของข้ำพเจ้ำและสำมำรถให้กำรรับรองกบับริษัทได้ 
References: Please give the names of 2 prominent persons other than your relatives. 
1. ชื่อ-นำมสกลุ                                                                                            เก่ียวข้องเป็น                                                               อำชีพ 
    Name-Surname                                                                                      Relationship                                                              Occupation 
    สถำนที่ติดตอ่ 
     Address 
2. ชื่อ-นำมสกลุ                                                                                            เก่ียวข้องเป็น                                                               อำชีพ 
    Name-Surname                                                                                      Relationship                                                              Occupation 
    สถำนที่ติดตอ่ 
     Address 
บคุคลในกลุม่บริษัทฯ ที่ทำ่นรู้จกัหรือคุ้นเคย 
Please give the names of persons that you know and they are working whit us.  
1. ชื่อ-นำมสกลุ                                                                                            ต ำแหน่ง                                                                       ฝ่ำย 
    Name-Surname                                                                                      Position                                                                       Department 
    บริษัท                                                                                                      เก่ียวข้องเป็น 
    Company                                                                                               Relationship 
ทำ่นเคยถกูศำลพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือเคยท ำผิดทำงอำญำ เว้นแตเ่ป็นควำมผิดลหโุทษ/ประมำท?                                         ( ) เคย                 ( ) ไมเ่คย 
Have you ever been judged bankrupt and/or of a crime?                                                                                                                        Yes                     No 
ทำ่นมีคดีถกูฟ้องร้องตอ่ศำล และ/หรืออยูใ่นระหวำ่งพิจำรณำคดี?                                                                                                              ( ) เคย                 ( ) ไม่เคย 
Are you involved in any case pending in a court of law?                                                                                                                         Yes                     No 
ทำ่นเคยถกูไลอ่อกจำกที่ท ำงำนใดๆ หรือถกูเลิกจ้ำงโดยมีควำมผิดมำก่อน?                                                                                                ( ) เคย                 ( ) ไม่เคย 
Have you ever been dismissed or discharged from employment?                                                                                                          Yes                      No 
ทำ่นยินยอมหำกกลุม่บริษัทฯ เห็นสมควรโอนย้ำยทำ่นไปท ำงำนยงับริษัทในเครือ?                                                                                      ( ) เคย                 ( ) ไม่เคย 
Would you be willing to accept a transfer to a different company branch?                                                                                            Yes                      No 
ทำ่นเคยมำสมคัรงำนกบักลุม่บริษัท?                                                                                                                                                       ( ) เคย                 ( ) ไมเ่คย 
Have you ever applied to or work in our company before?                                                                                                                      Yes                     No 
ข้ำพเจ้ำทรำบขำ่วกำรรับสมคัรงำนจำก                            ( ) หนงัสือพิมพ์/วำรสำร ชื่อ                                             ( ) ตลำดนดัแรงงำนที่  
Where did you hear of our vacancy                                 Newspaper (Specify)                                                   Campus  
 



                                                                                     ( ) สถำบนักำรศกึษำ ชื่อ                                                 ( ) พนกังำนบริษัท ช่ือ 
                                                                                          Education Institution                                                    Personal Recommendation 
                                                                                     ( ) อ่ืน ๆ 
                                                                                          Other 
ในกรณีเร่งดว่น บคุคลที่สำมมำรถติดตอ่ข้ำพเจ้ำได้ 
Emergency Contact 
ชื่อ-นำมสกลุ                                                                                                             ควำมสมัพนัธ์                                           โทรศพัท์ที่บ้ำน 
Name-Surname                                                                                                       Relationship                                            Home Phone 
ที่อยู/่ที่ท ำงำน                                                                                                                                                                           โทรศพัท์ที่ท ำงำน 
Address/Work Place                                                                                                                                                               Office Phone 
 

ข้ำพำเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำเขียนข้ำงต้นนัน้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงับริษัทฯ ตรวจสอบพบวำ่ข้อควำมใดเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ 

บริษัทฯ บอกเลิกกำรวำ่จ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทนัที โดยไมต้่องจำ่ยคำ่ชดเชยและคำ่บอกกลำ่วลว่งหน้ำใดๆ ทัง้สิน้ 

บริษัทฯ จะถือข้อควำมในใบสมคัรนีเ้ป็นควำมลบั และจะไมน่ ำไปเปิดเผยโดนไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำกผู้สมคัร 

I certify that all statements given in this application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement 

the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance.  

ลงช่ือผู้สมคัร 
Applicant’s Signature 

วนัที่สมคัร 
Date 

 


