LYNXGISTICS INTER FREIGHT CO., LTD.
์ ส
บริษ ัท ลิง้ ซจ
ิ ติกส ์ อินเตอร์ เฟรท จำก ัด

ใบสม ัครงำน
Application for Employment
รูปถ่าย 1 นิว้
ตำแหน่งทีต
่ ้องกำร / Position Applied for 1) .......................................................... 2) ........................................................
เงินเดือนทีค
่ ำดหวัง / Expected Salary .................................. วันทีค
่ ำดว่ำเริม
่ งำน / Expected Starting Date...............................
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก / Source of Job information (โปรดระบุ / please fill in) ....................................................................
่ นต ัว (Personal Profile)
ประว ัติสว

่ - นำมสกุล .............................................................. ............................................................. ชือ
่ เล่น ....................................................
ชือ
Name-Surname

ภำษำไทย / Thai

ภำษำอังกฤษ / English

Nickname

อยูป
่ ั จจุบันเลขที่ ...................

หมูท
่ ี่ ............... ซอย ............................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง ...............................................

Present address

Moo

Soi

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย ์ .............................. โทรศัพท์มอ
ื ถือ ...........................................
District

Province

Post code

Mobile Phone

อีเมล์ ..................................................................................................
E-mail
ทีอ
่ ยูต
่ ำมบัตรประชำชนเลขที่ ................... หมูท
่ ี่ ............... ซอย ............................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง ...................................
ID card address

Moo

Soi

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย ์ ..............................
District

Province

Post code

วัน/เดือน/ปี เกิด ................................... อำยุ ......... ปี ส่วนสูง .................. น้ำหนัก .................. สัญชำติ .................... ศำสนำ ...........................
Date of Birth
Age
Height
Weight
Nationality
Religion
เลขทีบ
่ ัตรประชำชน .................................................... ออกให ้โดย .......................... วันทีอ
่ อก ............................. วันหมดอำยุ ...........................
ID Card No.

Issued by

Issued Date

กำรรับรำชกำรทหำร
Military Service

ได ้รับกำรยกเว ้น
Excepted

ปลดกองหนุน
Reserved

จะถูกเกณฑ์เมือ
่ ................................
Will be recruited on

สถำนะภำพกำรสมรส
Marital Status

แต่งงำน
Married

โสด
Single

หม ้ำย
Widowed

Empiry Date

หย่ำ
Divorced

ประว ัติกำรศึกษำ (Education Background)
ระด ับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ (Primacy School)
มัธยมศึกษำตอนต ้น
(Junior High School)
มัธยมศึกษำตอนปลำย
(Senior High School)
อำชีวศึกษำ (College)
มหำวิทยำลัย (University)
อืน
่ ๆ (Others)
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่ สถำนทีศ
ึ ษำ (Name)
ชือ
่ ก

สำขำวิชำ (Major)

ระยะเวลำ (Period)
จำก (From) - ถึง (To)

เกรด (GPA)

LYNXGISTICS INTER FREIGHT CO., LTD.
์ ส
บริษ ัท ลิง้ ซจ
ิ ติกส ์ อินเตอร์ เฟรท จำก ัด

ประวัตคิ รอบครัว (Family Information)
่ -นำมสกุล (Nameชือ
Surname)

Family Data

อำยุ (Age)

อำชีพ (Occupational)

ทีท
่ ำงำน (Location of present
job)

่ บิดำ / Father
ชือ
Name
่ มำรดำ / Mother
ชือ
Name
่ คูส
ชือ
่ มรส / Spouse
Name
่ - นำมสกุล (Name-Surname)
ชือ
่ บุตร / Child
ชือ
Name

อำยุ (Age)

1)
2)
ท่ำนมีพน
ี่ ้อง จำนวน ……. คน ท่ำนเป็ นบัตรคนที่ …… (Brother / Sister)

่ -นำมสกุล (Name-Surname)
ชือ

อำยุ (Age)

อำชีพ (Occupational)

ทีท
่ ำงำน (Location of present job)

ประว ัติกำรทำงำน/ฝึ กงำน (Work/Trainee Experience) (ให้เรียงลำด ับจำกปัจจุบ ัน – อดีต)
่ บริษ ัท
ชือ
(Name of Company)

ตำแหน่ง
(Position)
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เงินเดือน
(Salary)

เหตุผลที่
ลำออก
(Reason of
Leaving)

ล ักษณะงำนโดยส ังเขป
Job Description

เงินเดือน
(Salary)

เหตุผลที่
ลำออก
(Reason of
Leaving)

ทำงำนจำก-ถึง
(เดือน/ปี )
From-To
(Month/Year)

่ บริษ ัท
ชือ
(Name of Company)

ตำแหน่ง
(Position)

ล ักษณะงำนโดยส ังเขป
Job Description

ทำงำนจำก-ถึง
(เดือน/ปี )
From-To
(Month/Year)
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ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ : โปรดระบุ ดีมำก-ดี-พอใช้-ไม่ได้
Foreign Language Proficiency: Please indicate whether Fluent-Good-Fair-Poor
ภำษำ / Language

พูด / Speaking

อ่ำน / Reading

เขียน / Writing

ควำมเข้ำใจ / Understanding

ภำษำอังกฤษ (English)
ภำษำจีน (Chinese)
ภำษำอืน
่ ๆ ระบุ...........
(Other)

ควำมสำมำรถพิเศษ (Special skill)
กำรพิมพ์ : ภำษำไทย............. คำต่อนำที ภำษำอังกฤษ............. คำต่อนำที ภำษำจีน............. คำต่อนำที
Typing
Thai
WPM
English
WPM
Chinese
WPM
ควำมสำมำรถในกำรใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป :
Personal Computer Package Programs
ควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต์ :

ไม่ได ้

ได ้

ใบขับขีเ่ ลขที…
่ …………………………………….

Driving

No

Yes

Driving License No.

กำรฝึ กอบรม (Training Course)
หล ักสูตร (Course)

จำก / From date

ถึง / To date

สถำบ ันจ ัดฝึ กอบรม (Organizer)

่ -นำมสกุล ……………………………………………………………………………………
บุคคลอ ้ำงอิงซึง่ สำมำรถให ้รำยละเอียดเกีย
่ วกับผู ้สมัคร และรับรองกับบริษัทฯได ้ แจ ้งชือ
Please give the names of one person other than relatives
เกีย
่ วข ้องกับผู ้สมัคร .............................................. อำชีพ .....................................................................เบอร์ตด
ิ ต่อ ...............................................
Related to the applicant as
Occupation
Tel.
่ -นำมสกุล ................................................................ เกีย
กรณีฉุกเฉินบุคคลทีต
่ ด
ิ ต่อได ้ แจ ้งชือ
่ วข ้องกับผู ้สมัคร .............................................................
Person to be notified in case of emergency
Related to the applicant as
ทีอ
่ ยู่ ....................................................................................................................... เบอร์ตด
ิ ต่อ ........................................................................
Address
Tel.
ท่ำนเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร ้ำยแรงมำก่อนหรือไม่?
เคย
ไม่เคย
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?
Yes
No
ื่ โรค .......................................................................................................................................................................................
ถ ้ำเคยโปรดระบุชอ
If yes, explain fully
ท่ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทฯ นี้มำก่อนหรือไม่
Have you ever applied for employment with us before?

เคย
Yes

ไม่เคย
No

ถ ้ำเคย เมือ
่ ไร ?.............................................................
If yes, When?

ข ้ำพเจ ้ำขอรับรองว่ำ ข ้อควำมดังกล่ำวทัง้ หมดในใบสมัครนี้เป็ นควำมจริงทุกประกำร หลังจำกบริษัทจ ้ำงเข ้ำมำทำงำนแล ้วปรำกฏว่ำ ข ้อควำมในใบสมัครงำน
ิ ธิท
้
เอกสำรทีน
่ ำมำแสดง หรือรำยละเอียดทีใ่ ห ้ไว ้ไม่เป็ นควำมจริง บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเลิกจ ้ำงข ้ำพเจ ้ำได ้โดยไม่ต ้องจ่ำยเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้ สิน
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.
หล ักฐำนประกอบกำรสม ัครงำน (Applied Assemble Foundation)
1.รูปถ่ำย 1 รูป (Photograph)
2.สำเนำบัตรประชำชน (Identification Card)
3.สำเนำทะเบียนบ ้ำน (Home Registration Certificate)
4.สำเนำใบรับรองกำรศึกษำ (Transcript)
5.หนังสือรับรองกำรทำงำน (Work Experience Certificate)
6.ประวัตส
ิ ว่ นตัว (Resume)
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...........................................................................
่ ผู ้สมัคร
ลำยมือชือ
(Applicants signature)

