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LYNXGISTICS INTER FREIGHT CO., LTD. 
บรษิทั ลิง้ซจ์สิตกิส ์อนิเตอร ์เฟรท จ ำกดั 

ใบสมคัรงำน 
Application for Employment 

 
ต ำแหน่งทีต่อ้งกำร / Position Applied for 1) .......................................................... 2) ........................................................ 

เงนิเดอืนทีค่ำดหวัง / Expected Salary .................................. วันทีค่ำดวำ่เริม่งำน / Expected Starting Date............................... 

ทรำบขำ่วกำรรับสมัครจำก / Source of Job information (โปรดระบ ุ/ please fill in) .................................................................... 

 
 
ชือ่ - นำมสกลุ ..............................................................  ............................................................. ชือ่เลน่ .................................................... 

Name-Surname  ภำษำไทย / Thai       ภำษำอังกฤษ / English                                    Nickname  
  

อยูปั่จจุบันเลขที ่...................  หมูท่ี ่............... ซอย ............................ ถนน ..............................  ต ำบล/แขวง ............................................... 

Present address    Moo           Soi     Road             Sub-District 

อ ำเภอ/เขต .............................. จังหวัด....................................  รหัสไปรษณีย ์..............................  โทรศัพทม์อืถอื ........................................... 

District      Province       Post code              Mobile Phone 

อเีมล ์.................................................................................................. 

E-mail  

ทีอ่ยูต่ำมบัตรประชำชนเลขที ่................... หมูท่ี ่............... ซอย ............................ ถนน ..............................  ต ำบล/แขวง ................................... 

ID card address      Moo          Soi   Road           Sub-District 

อ ำเภอ/เขต .............................. จังหวัด....................................  รหัสไปรษณีย ์..............................   

District      Province       Post code               

วัน/เดอืน/ปี เกดิ ...................................  อำย ุ......... ปี สว่นสงู ..................  น ้ำหนัก ..................  สัญชำต ิ.................... ศำสนำ ........................... 

Date of Birth    Age      Height                     Weight        Nationality                Religion 

เลขทีบั่ตรประชำชน .................................................... ออกใหโ้ดย .......................... วันทีอ่อก .............................  วันหมดอำย ุ........................... 

ID Card No.          Issued by       Issued Date      Empiry Date 

กำรรับรำชกำรทหำร         ไดร้ับกำรยกเวน้                 ปลดกองหนุน           จะถกูเกณฑเ์มือ่ ................................ 

Military Service              Excepted                        Reserved               Will be recruited on 
 
สถำนะภำพกำรสมรส        แตง่งำน                          โสด                        หมำ้ย                 หยำ่ 
Marital Status               Married                           Single                    Widowed            Divorced 
  

 

 
รูปถ่าย 1 นิว้ 

ประวตัสิว่นตวั (Personal Profile) 

ประวตักิำรศกึษำ (Education Background) 

ระดบักำรศกึษำ ชือ่สถำนทีศ่กึษำ (Name) สำขำวชิำ (Major) 
ระยะเวลำ (Period) 

จำก (From) - ถงึ (To) 
เกรด (GPA) 

ประถมศกึษำ (Primacy School)     

มัธยมศกึษำตอนตน้ 
(Junior High School) 

    

มัธยมศกึษำตอนปลำย 
(Senior High School) 

    

อำชวีศกึษำ (College)     

มหำวทิยำลัย (University)     

อืน่ๆ (Others)     
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บรษิทั ลิง้ซจ์สิตกิส ์อนิเตอร ์เฟรท จ ำกดั 

 

Family Data 
ชือ่-นำมสกุล (Name-

Surname) 
อำย ุ(Age) อำชพี (Occupational) 

ทีท่ ำงำน (Location of present 
job) 

ชือ่บดิำ / Father 
Name 

    

ชือ่มำรดำ / Mother 
Name 

    

ชือ่คูส่มรส / Spouse 
Name 

    

ชือ่บุตร / Child 
Name 

ชือ่- นำมสกุล (Name-Surname) อำย ุ(Age) 

1)  

2)  

ทำ่นมพีีน่อ้ง จ ำนวน ……. คน ทำ่นเป็นบัตรคนที ่…… (Brother / Sister) 

ชือ่-นำมสกุล (Name-Surname) อำย ุ(Age) อำชพี (Occupational) ทีท่ ำงำน (Location of present job) 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

ชือ่บรษิทั 
(Name of Company) 

ลกัษณะงำนโดยสงัเขป 
Job Description 

เงนิเดอืน 
(Salary) 

เหตผุลที่
ลำออก 

(Reason of 
Leaving) 

    

ต ำแหนง่ 
(Position) 

ท ำงำนจำก-ถงึ 
(เดอืน/ปี) 
From-To 

(Month/Year) 

  

ชือ่บรษิทั 
(Name of Company) 

ลกัษณะงำนโดยสงัเขป 
Job Description 

เงนิเดอืน 
(Salary) 

เหตผุลที่
ลำออก 

(Reason of 
Leaving) 

 

   
ต ำแหนง่ 
(Position) 

ท ำงำนจำก-ถงึ 
(เดอืน/ปี) 
From-To 

(Month/Year) 

  

ประวตักิำรท ำงำน/ฝึกงำน (Work/Trainee Experience) (ใหเ้รยีงล ำดบัจำกปจัจุบนั – อดตี) 

ประวัตคิรอบครัว (Family Information) 
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ภำษำ / Language พูด / Speaking อำ่น / Reading เขยีน / Writing ควำมเขำ้ใจ / Understanding 

ภำษำอังกฤษ (English)     

ภำษำจนี (Chinese)     

ภำษำอืน่ๆ ระบ.ุ.......... 
(Other) 

    

 
 

 
บคุคลอำ้งองิซึง่สำมำรถใหร้ำยละเอยีดเกีย่วกับผูส้มัคร และรับรองกับบรษัิทฯได ้แจง้ชือ่-นำมสกลุ …………………………………………………………………………………… 
Please give the names of one person other than relatives 
เกีย่วขอ้งกับผูส้มัคร .............................................. อำชพี .....................................................................เบอรต์ดิตอ่ ............................................... 
Related to the applicant as                             Occupation       Tel.                                                      
กรณีฉุกเฉนิบคุคลทีต่ดิตอ่ได ้แจง้ชือ่-นำมสกลุ ................................................................ เกีย่วขอ้งกับผูส้มคัร ............................................................. 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 
 
ทีอ่ยู ่....................................................................................................................... เบอรต์ดิตอ่ ........................................................................ 
Address                Tel. 
ทำ่นเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิตอ่รำ้ยแรงมำกอ่นหรอืไม?่   เคย   ไมเ่คย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 
ถำ้เคยโปรดระบชุือ่โรค  ....................................................................................................................................................................................... 
If yes, explain fully 
 
ทำ่นเคยสมัครงำนกับบรษัิทฯ นี้มำกอ่นหรอืไม ่  เคย      ไมเ่คย   ถำ้เคย เมือ่ไร ?............................................................. 
Have you ever applied for employment with us before?  Yes        No   If yes, When? 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมดังกลำ่วทัง้หมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจรงิทกุประกำร หลงัจำกบรษัิทจำ้งเขำ้มำท ำงำนแลว้ปรำกฏวำ่ ขอ้ควำมในใบสมัครงำน
เอกสำรทีน่ ำมำแสดง หรอืรำยละเอยีดทีใ่หไ้วไ้มเ่ป็นควำมจรงิ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเลกิจำ้งขำ้พเจำ้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ำยเงนิชดเชยหรอืคำ่เสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to 

terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.  
 

 

 

 

 

กำรพมิพ ์:  ภำษำไทย............. ค ำต่อนำท ี ภำษำองักฤษ............. ค ำตอ่นำท ี  ภำษำจนี............. ค ำตอ่นำท ี
Typing      Thai                     WPM        English                     WPM        Chinese              WPM 

ควำมสำมำรถในกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเร็จรูป  : 

Personal Computer Package Programs 
ควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต ์ :          ไมไ่ด ้          ได ้        ใบขับขีเ่ลขที…่……………………………………. 

Driving                                          No              Yes        Driving License No. 

หลกัสูตร (Course) จำก / From date ถงึ / To date 
สถำบนัจดัฝึกอบรม (Organizer) 

 

    

    

   

หลกัฐำนประกอบกำรสมคัรงำน (Applied Assemble Foundation) 
 
1.รูปถำ่ย 1 รูป (Photograph) 
2.ส ำเนำบัตรประชำชน (Identification Card) 
3.ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (Home Registration Certificate) 
4.ส ำเนำใบรับรองกำรศกึษำ (Transcript) 
5.หนังสอืรับรองกำรท ำงำน (Work Experience Certificate) 

6.ประวัตสิว่นตัว (Resume) 

ควำมสำมำรถทำงภำษำตำ่งประเทศ : โปรดระบ ุดมีำก-ด-ีพอใช-้ไมไ่ด ้

Foreign Language Proficiency: Please indicate whether Fluent-Good-Fair-Poor 

ควำมสำมำรถพเิศษ (Special skill) 

กำรฝึกอบรม (Training Course) 

........................................................................... 
 

ลำยมอืชือ่ผูส้มัคร 

(Applicants signature) 


