
 คําแนะนําในการกรอกใบสมัคร How to fill in form

1. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยตนเอง ตามความเปนจริง

 Please fill this form completely by your own handwriting

2. หลักฐาน และเอกสารที่ใชสมัครงาน ดังนี้

 Evidence and documents to be used

� รูปถาย 1” หรือ 2” จํานวน 1 ใบ � หลักฐานผานการเกณฑทหาร 

 1 Photo 1” or 2”  Military status Evidence

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน � หลักฐานการผานงาน

 I.D. Card  Employment History Reference

� สําเนาทะเบียนบาน � อื่นๆ   

 Household Registration  Other     

� สําเนาวุฒิการศึกษา

 Education Transcript

ใบสมัครงาน
Application for Employment

ตําแหนงท่ีสมัคร___________________________________________________________________________________ อัตราเงินเดือนท่ีตองการ

Position applied for      Salary Expected

เร่ิมงานไดวันท่ี

Date of Availability

 ช�อ (นาย/นาง/นางสาว)_______________________________________________________ นามสกุล________________________________________ นามสกุลเดิม________________________________________________ 

 Name in Thai          Surname     The Old Surname

 ช�อภาษาอังกฤษ  (Mr./Mrs./Ms.)___________________________________________________________________________________________________________________ ช�อเลน__________________________________

 Name in English                   Nick Name

 วัน / เดือน / ปเกิด____________________________________________________________ อายุ_____________ ป   สวนสูง____________ ซ.ม.  น้ําหนัก____________ ก.ก.

 Date of Birth          Age       Year   Height  Cm.  Weight  Kg.

 สัญชาติ____________________________ เช้ือชาติ________________________________ ศาสนา_______________________ สถานท่ีเกิด (จังหวัด)____________________________________________________________ 

 Nationality    Race     Religion     Place of Birth (Province)

 ท่ีอยูปจจุบัน____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพทมือถือ________________________________________________________ 

 Present Address                  Mobile phone no.

 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน__________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท _______________________________________________________________ 

 Census Address                  Telephone no.

 บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี____________________________________ออกให ณ อําเภอ/เขต_________________________ อีเมล______________________ไอดี ไลน___________________________________ 

 I.D. Card No.         Issued at      E-mail                  LINE ID

 จังหวัด______________________________________________________________วันท่ีออกบัตร____________________________________วันหมดอายุ____________________________________________________________ 

 Province             Issued date               Expired date

 ท่ีพักอาศัย  � บานสวนตัว   � บานเชา/หอพัก   อาศัยอยูกับ_________________________________________________ จํานวนผูอาศัย____________________คน

 Living Status    Own home     Rent home   Living with      Unit of living         persons

 สถานภาพทางทหาร � ปลดประจําการป  � ร.ด.   � จับใบดํา  � ไมไดขนาด  � ผอนผัน

 Military Status    Discharged on    Military Studied     Exempted     Off spec     To give

 กรณีฉุกเฉินติดตอ ช�อ-นามสกุล________________________________________________________________________________ ความสัมพันธ__________________________________________________________ 

 Emergency contact Name-Surname            Relationship

 ท่ีอยู_____________________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท _______________________________________________________________

 Address                   Telephone no.

 สถานภาพ  � โสด   � สมรส � หมาย   � หยา   � แยกกันอยู

 Marital Status  Single     Married Widowed     Divorced    Separated

 ช�อ-นามสกุล  (สามี/ภรรยา)_______________________________________________________________________________ อายุ_______________ ป อาชีพคูสมรส____________________________________

 Spouse’s Name-Surname                Age           Year  Spouse’s Occupation

 ท่ีอยู___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท __________________________________________________________________________

 Address                   Telephone no.

 จํานวนบุตร________________________คน  ชาย___________________________ คน หญิง________________________ คน กําลังศึกษา____________________________ คน

 No. of Children   Person(s)  Boy             Person(s) Girl          Person(s) Children in School    Person(s)

 1. ประวัติสวนตัว

  Personal Data

ติดรูป

Photo
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เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

10 Krungthepkreetha Road, Thapchang, Saphansung, Bangkok 10250

Tel.02-720-1000 : www.jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จำกัด

JORAKAY CORPORATION CO., LTD.



 ช�อ-นามสกุล ความสัมพันธ อายุ อาชีพ ท่ีทํางาน/สถานศึกษา

 Name-Surname Relationship Age Occupation Office/Institute

 ช�อ-นามสกุล บิดา___________________________________________________________________________________________ อายุ________________ ป � มีชีวิตอยู � ถึงแกกรรม

 Name-Surname of Father                Age       Year    Alive     Passed away

 อาชีพ_________________________________________ ท่ีอยู_____________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท _____________________________ 

 Occupation      Address            Telephone no.

 ช�อ-นามสกุล มารดา________________________________________________________________________________________ อายุ________________ ป � มีชีวิตอยู � ถึงแกกรรม

 Name-Surname of Mother                Age       Year    Alive     Passed away

 อาชีพ_________________________________________ ท่ีอยู_____________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท _____________________________ 

 Occupation      Address            Telephone no.

 ระดับ  ช�อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย ปท่ีสําเร็จ

 Education  Name of Institute Qualification Course Taken GPA Year Attended

 ประถมศึกษา

 Primary     

 มัธยมศึกษา / ปวช.

 High School /Certificate     

 ปวส. / อนุปริญญา

 Diploma     

 ปริญญาตรี

 Bachelor’s degree     

 ปริญญาโท

 Master’s degree     

 อ�นๆ (ระบุ)

 Other___________________________     

3. ประวัติการศึกษา

 Education Background

ลําดับพี่นอง  (ยกเวนตัวทาน)

 Relative’s name (Except you)

ความรูความสามารถพิเศษ

Special Ability

2. ประวัติครอบครัว

 Family Data

   พูด   อาน   เขียน

ภาษาตางประเทศ  Speaking   Reading   Writing

Type of Language พอใช ดี  ดีมาก พอใช ดี  ดีมาก พอใช ดี  ดีมาก

  Fair Good  Excellent Fair Good  Excellent Fair Good  Excellent

ภาษาอังกฤษ

English         

ภาษาญ่ีปุน

Japanese         

อ�นๆ (ระบุ)

Other___________________________         

คอมพิวเตอร โปรแกรม___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Computer Program

รถยนต ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่____________________________________________ ออกให ณ_______________________________ วันหมดอายุ_________________________________

Driving License  No. Issued at Expired date

รถจักรยานยนต ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่____________________________________________ ออกให ณ_______________________________ วันหมดอายุ_________________________________

Motorcycle License  No. Issued at Expired date

ความสามารถพิเศษอื่นๆ (ระบุ)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Other Special Ability
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4. ประวัติการทํางาน

 Employment History
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รายละเอียดบริษัท  วันเดือนป  ตําแหนง  เงินเดือน

List of Employed  Date Employed  Position  Salary

ช�อ  เขา  เขา  เขา

Company name In  In  In

ท่ีอยู  ออก  ออก  ออก

Address  Out  Out  Out

งานท่ีรับผิดชอบ

Job Responsibility

เหตุผลท่ีออก

Reason for Leaving

ช�อ  เขา  เขา  เขา

Company name In  In  In

ท่ีอยู  ออก  ออก  ออก

Address  Out  Out  Out

งานท่ีรับผิดชอบ

Job Responsibility

เหตุผลท่ีออก

Reason for Leaving

ช�อ  เขา  เขา  เขา

Company name In  In  In

ท่ีอยู  ออก  ออก  ออก

Address  Out  Out  Out

งานท่ีรับผิดชอบ

Job Responsibility

เหตุผลท่ีออก

Reason for Leaving

 วันเดือนป ช�อหลักสูตร หนวยงานท่ีจัด / สถานท่ี ระยะเวลา

 Date Courses Organizer / Place Period

5. การฝกอบรม และดูงาน (ความรูพิเศษ)

 Training Course  (Special Ability)

6. ทราบขาวการสมัครงานจาก

 Where did you know our job announcement.?

7. บุคคลท่ีใหการรับรองและสอบถามเก่ียวกับผูสมัคร

 Persons other than relatives can be contacted

เคยตองโทษ คําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนความผิดลหุโทษหรือไม � ไมเคย � เคย  ระบุ _____________________________________

Have you ever been imprisoned on the final judgment of a court.?   Except for petty   offences. 

เคยไดรับอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยตองนอนพักรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือไม � ไมเคย � เคย  ระบุ _____________________________________ 

Have you ever had an accident or serious illness taken to the hospital.?   No,  Yes,

ทานมีโรคประจําตัวหรือไม � ไมมี � มี  ระบุ  ______________________________________ 

Do you have any personal sickness.?  No,  Yes,

เคยอุปสมบทหรือไม � ไมเคย � เคย เปนเวลา ________________________________ 

Have you ever became ordained.?  No,  Yes,

� เวปไซด_________________________________________________________ � ผูแนะนํา____________________________________________________________________ เก่ียวของเปน__________________________________  

 Website  Suggestion by Relationship

� หนังสือพิมพ_________________________________________________ � อ�นๆ ระบุ_____________________________________________________________________________________________________________________  

 Newspaper  Other

 ช�อขนามสกุล ความสัมพันธ อาชีพ สถานท่ีทํางาน โทรศัพท

 Name-Surname Relationship Occupation Place of work Telephone no.



8. ทัศนคติ

 Attitude

ความคิดเห็นของทานท่ีมีตอบริษัทฯ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Your opinion to the company.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรุณาแนะนําตัวทาน เพ�อบริษัทฯ จะไดรูจักทานมากย่ิงข้ึน___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Please introduce yourself to the company.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีขาพเจาเขียนมาขางตนท้ังหมด และเอกสารประกอบการสมัครงานน้ี เปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวา เอกสารท่ีนํามาสมัคร

และรายละเอียดท่ีใหไวน้ี ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ เลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย แตประการใดๆ ท้ังส้ิน

อน่ึง เอกสารประกอบการสมัครงานน้ี ขาพเจายินยอมใหถือเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ท่ีจะไมคืนให ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

I Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information willfully given shall

be sufficient reason to dismiss me from the service without any compensation.

I consent this application of employment is deemed as the company ownership that will not be returned to the candidate in all respects.

บริษัท จระเข คอรปอเรช่ัน จํากัด ยึดม่ันตอหลักการตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562) และมีนโยบายแนวปฏิบัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล เพ�อทําใหแนใจวาขอมูลสวนตัวของบุคคลท่ีสมัครงานกับทางบริษัท ไดถูกจัดเก็บ รักษา ประมวลผลและเปดเผยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเหมาะสมตามวัตถุ

ประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลน้ันจะถูกลบ หรือทําลายอยางปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม�อไมมีความจําเปนตองใชอีกตอไป

ขาพเจารับทราบและยินยอมให บริษัท จระเข คอรปอเรช่ัน จํากัด รวมถึง บริษัทในเครือ จัดเก็บ ประมวลผล และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการสมัครงาน การจางงาน และอ�นใดท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบริษัท

 

 ลงช�อ___________________________________________________________ผูสมัคร

 Signature Applicant

  ( _________________________________________________________ )

 วันท่ี_________________________________________________________________ 

 Date

ความคิดเห็นของฝายทรัพยากรบุคคล           �   For Increase Position           �   For Replacement Position

Interviewer’s Comments_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผลการสัมภาษณ__________________________________________________________________________________ เร่ิมทดลองงานในวันท่ี____________________________________________________________________ 

Decision reached    Starting date

ทดลองงานในตําแหนง____________________________________________________________________________ ประจําแผนก________________________________________________________________________________ 

Position for which considered   Section

สังกัดฝาย__________________________________________________________________________________________ อัตราเงินเดือน____________________________________________________________________________

Department    Salary

เง�อนไขอ�นๆ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Other conditions

                           ลงช�อ_________________________________________________________________   Date ...../...../.....

                           Signature      

      ( _______________________________________________________________ )

                           ตําแหนง ________________________________________________________________

   คณะจัดการ   การอนุมัติ

   Management   Approval 

 Consideration   

 ………………………………………………............................................................ �   Approved               �   Not Approved

 …………………………………………………………………............................………..

          Signature ………………………………….….. Date ...../...../.....                           Signature ……………………………………... Date ...../...../.....

    (……..…………………………….....)     (………………………………….....)

       President/Vice President (CFO) 
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