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APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
 

สมัครงานในต าแหน่ง/POSITION APPLIED FOR...................................................................
เงนิเดือนทีต้่องการ Expected starting salary ____________________ บาท / Baht   
วนัทีเ่ร่ิมท างานได้ Date available to start work   _________________                                                     

ประวตัิส่วนบุคคล Personal Information ( Please complete in Thai or English ) 
ช่ือ__________________________________ นามสกลุ__________________________________________                    
Name________________________________ Surname__________________________________________             
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี Identity Card No. _______________   เพศ   Sex      หญิง Female          ชาย Male    
อาย ุAge_________          ส่วนสูง Height____________           น ้าหนกั Weight___________________ 
สญัชาติ Nationality_____________ เช้ือชาติ Ethnic Group___________ ศาสนา Religion______________ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั Present Address_______________________________________________รหสัไปรษณีย ์___________ 
เบอร์โทรศพัท ์บา้น  Home Phone_________________ เบอร์มือถือ Mobile Phone No. ______________________  
Email address ________________________________ Line ID __________________       Facebook  __________________________ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ Emergency Contact _________________________________      เบอร์มือถือ Phone No. _____________________                                          
             บา้นตนเอง Own House                                           เช่า Rent                                           อาศยัอยูก่บับิดามารดา Live with Parents  
              อาศยัอยูก่บัผูอ่ื้น Live with other                            หอพกั Boarding House 
ช่ือ-สกลุ บิดา Father’s Name  ____________________________________      อาย ุ Age     ____________________________________                                                         
 อาชีพ  Occupation     _________________________________________        เบอร์โทรศพัท ์ Phone  No.  ________________________ 
ช่ือ-สกลุ  มารดา Mother’s Name     ________________________________    อาย ุ Age  _______________________________________                              
อาชีพ  Occupation    __________________________________________      เบอร์โทรศพัท ์ Phone  No.  ________________________ 
จ านวนพี่นอ้ง No. of brother/sister ____ คน    เพศชาย Male ____ คน   เพศหญิง Female ____ คน   เป็นบุตรคนท่ี Children No. _________ 

สถานภาพการสมรส Marital Status 
                    โสด Single                    สมรส Married            หมา้ย Widowed              หยา่ Divorced                   แยกกนัอยู ่Separated 
                     อ่ืนๆ Other        ________________________________          
ช่ือคู่สมรส Spouse Name    ________________________________      สถานท่ีท างาน Workplace      ________________________                                   
 เบอร์โทร Phone No.          ________________________________      จ านวนบุตร No. of Children   ____________   คน                         

 
ประวตัิการศึกษา Educational Background 

ท่านมีโครงการจะศึกษาต่อหรือไม่ Do you have plans for continuing your education?_____________________________________________ 
ถา้มี เม่ือใด / If so, when? ____________________________________________________________________________________________ 

 

ระดบัการศึกษา 
Level of education 

สถาบันการศึกษา 
Institute 

ตั้งแต่ 
From 

ถงึ 
To 

วชิาเอก 
Major 

คุณวุฒ ิ
Degree 

วฒิุการศึกษาสูงสุด 
Highest Academic Qualification 

     

หลกัสูตรอ่ืนๆ 
Special Training 

     

 
ติดรูปถ่าย 2 น้ิว 

Applicant’s 
photograph 2” 
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ประวตัิการท างาน (เร่ิมจากที่ท างานล่าสุด) Employment History (Start from the most recent) 
 

บริษัท/เบอร์โทร 
Company/Address 

ต าแหน่ง 
Position 

เงนิเดือน/สวสัดกิาร 
Salary/Benefits 

ลกัษณะงาน 
Responsibilities 

ตั้งแต่ 
From 

ถึง 
To 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

ขา้พเจา้ยนิยอมใหท้างบริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มูลประวติัการท างานจากท่ีระบุไว ้                  ได ้Yes                   ไม่ได ้No 
The undersigned hereby grants an unconditional content, the company which I apply for a position to processed with the criminal 
belowground record division’s report.                                             
ถา้ขณะน้ียงัท างานอยู ่จงใหเ้หตุผลท่ีตอ้งการออก If now employed, why do you desire to change? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ท่านเคยมาสมคัรงานท่ีบริษทัน้ีหรือไม่ Have you previously applied for a position with our company? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

ถา้ท่านไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ท างาน ท่านสามารถเดินทางไปท างานในจงัหวดัต่อไปน้ีไดห้รือไม่  
If hired, can you live in another city?           Bangkok / กรุงเทพฯ         Pattaya / พทัยา          Phuket / ภูเก็ต         Chiang Mai/เชียงใหม่ 
จงระบุช่ือญาติหรือเพ่ือนท่ีท างานอยูใ่นบริษทั เดสทีน่ี เอน็เตอร์ไพร์ซ จ ากดั List relatives and/or friend working for The Oasis Spa 
_________________________________________________________________________________________________________  

 
ความช านาญทางด้านภาษา Language Experience and Qualifications 

ภาษา 
Language 

ให้ระบุว่า เลก็น้อย-พอใช้-คล่อง 
Indicate whether 10%-50%-90%-100% 

ผลคะแนนทดสอบด้านภาษา 
TOEIC / TOEFL / Other 

พูด Speak  ฟัง Listen อ่าน Read เขียน Write  
      
      
อ่ืนๆ Other      

 
โปรดระบุวา่มี ความช านาญในการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังานประเภทใดบา้ง In what office machines or clerical skills are you trained?   
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
โปรดระบุวา่มีประสบการณ์ หรือ ความช านาญอ่ืนๆอยา่งไรบา้ง What are your other experience and other special abilities?  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลทัว่ไป General Information 
ความสามารถข่ีรถจกัรยานยนต ์Ride motorcycle           ได ้Yes                ไม่ได ้No         มีใบอนุญาต Have driving license เลขท่ี No.  
มีรถจกัรยานยนตเ์ป็นของตนเอง Own Motorcycle         มี Have                ไม่มี  No         ไม่มีใบอนุญาต No driving license                                                                                               
ความสามารถขบัรถยนต ์Drive a car                   ได ้Yes                 ไม่ได ้No         มีใบอนุญาต Have driving license เลขท่ี No.  
มีรถยนตเ์ป็นของตนเอง Own Car                        มี Have                ไม่มี  No          ไม่มีใบอนุญาต No driving license                                                                                               
งานอดิเรกและความสนใจในกิจกรรมอ่ืนๆ Hobby and Activities  __________________________________________________ 
ถา้บริษทัตอ้งการใหท่้านเดินทางไปต่างจงัหวดั ท่านจะสะดวกและเตม็ใจหรือไม่ 
Are you willing and free to travel to other parts of the country if the company requires it? 
________________________________________________________________________________________________________ 
ท่านเคยตอ้งโทษหรือมีส่วนพวัพนัทั้งในคดีแพง่หรือคดีอาญาหรือไม่ Have you ever been involved in or convicted of a civil or criminal 
offense?  
        เคย Yes                    ไม่เคย No      ถา้เคยจงบอกรายละเอียด If yes, explain fully______________________________________ 
ถา้ท่านไดรั้บมอบหมายใหท้ างานรับผิดชอบเก่ียวกบัเงินสดหรือสินคา้จ านวนมาก ท่านจะหาผูค้  ้าประกนัในวงเงิน 50,000-100,000 บาท
ไดห้รือไม่ If you are assigned a position which is responsible for high value of cash or goods, can you provide a continuing guarantee 
for the sum of 50,000-100,000Baht?    
                       ได ้ Yes                   ไม่ได ้ No 
ท่านคิดวา่ตนเองมีสุขภาพดีหรือไม่ Do you consider yourself in good health?                                 ดี  Yes                          ไม่ดี  No 
ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ Do you have any chronic health conditions?         มี Yes  ระบุ (Specify) __________________        ไม่มี No 
ท่านมีบางส่วนของร่างกายพิการหรือเคยเจ็บป่วยหนกัในระยะ 5 ปีท่ีแลว้ หรือไม่ 
Have you had any physical problems or suffered from major illnesses during the last 5 years?          มี  Yes                    ไม่มี No                                                                    
ท่านเคยไดรั้บการผา่ตดัหรือไม่ เม่ือใด เพราะเหตุใด 
Please list any operations you have had.  Reason and date?                        เคย  Yes                           ไม่เคย  No 
ถา้มีหรือเคย จงอธิบาย If yes, Explain  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ผู้รับรอง (ระบุผู้ที่ท่านรู้จักด ีและรับรองท่านได้ ยกเว้นญาติหรือนายจ้างเดิม) Personal References  

ช่ือ / Name _______________________________      ท่ีอยู ่ / Address    __________________________________________                                                                                               
อาชีพ / Occupation   _________________________       เบอร์โทรศพัท ์ Phone  No. ___________________________________ 
ช่ือ / Name     _______________________________      ท่ีอยู ่ / Address   __________________________________________                                                                                               
อาชีพ / Occupation _________________________       เบอร์โทรศพัท ์ Phone  No. ___________________________________ 
ช่ือ / Name _______________________________      ท่ีอยู ่ / Address    __________________________________________                                                                                               
อาชีพ / Occupation _________________________       เบอร์โทรศพัท ์ Phone  No. ___________________________________ 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ  หากขอ้ความท่ีปรากฎในใบสมคัรงานหรือเอกสารท่ี
น ามาประกอบท่ีใหไ้วไ้ม่เป็นความจริงหรือปกปิดขอ้มูล  ซ่ึงถือวา่เป็นการใหข้อ้มูลเท็จและบิดเบือนความจริงซ่ึงอาจจะมีความผิดในคดีอาญา 
ขอ้หาการปลอมแปลงเอกสาร ทางบริษทัจะถือวา่เป็นความผิด หากพบการกระท าดงักล่าว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ  ในการด าเนินคดีทั้งทาง
แพง่และอาญา และจะท าการบอกเลิกจา้งทนัที โดยมิจ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และมิตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน  อีกทั้ง
ผูส้มคัรจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการกระท าดงักล่าวน้ีดว้ย  
  “I certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue or hides any detail, thus providing false 
information, the applicant may be deemed to be guilty of a crime.  The company reserves the right to engage in civil and criminal litigation 
and to terminate employment immediately. Candidates will be liable for damages” 
 
 
 
                               ลายมือช่ือผูส้มคัร Applicant’s signature                                                     วนั เดือน ปี ท่ีสมคัร  Date 
                            
                             _________________________________                                                   ____________________ 
 
ทางบริษัทจะเกบ็ใบสมคัรนีไ้ว้ 6 (หก) เดือน หากคุณยงัสนใจสมคัรเข้าท างานในต าแหน่งทีท่างบริษทัจะเปิดรับสมคัรในอนาคต  ขอความกรุณา
กรอกใบสมคัรพร้อมทั้งแนบประวตักิารท างานใหม่ หลงัจาก 6 (หก)  เดือนไปแล้ว  
This Application will be kept for 6 (six) months. Please reapply after six months with a new resume if you want to be contacted for any jobs 
that become available. 
 


