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 APPLICATION FORM.   เลขที ่
 โปรดกรอกด้วยลายมือตนเอง       Please fill in with your own handwriting   No.   
 

K.C.S. & ASSOCIATES CO.,LTD. 

� 

สมัครตําแหน่ง  
Position desired  

 

 ประวัติ  

 โปรดเขียนด้วยตัวบรรจง   Please print 
ชื่อ นามสกุล 
Name  Surname 

 

 

นามสกุลก่อนสมรส เพศ 
Maiden Name Sex. 

 

 

วัน เดือน ปี เกิด อาย ุ สถานที่เกิด 
Date of Birth Age Place of Birth 

 

 

ส่วนสูง ซ.ม. น้ําหนัก ก.ก. บัตรประชาชนเลขที ่
Height Cms. Weight kgs. Identification Card No. 
 

 

สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 
Present Nationality Ethnic Origin Religion 
 

ถ้าแปลงสัญชาติ โปรดแสดงสัญชาติเดิม แปลงสัญชาติเมื่อใดและที่ใด 
If naturalized, please state original nationality, when and where naturalized. 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท ์ มือถือ 
Present Address. Tel. No. Mobile Phone 
 

ที่อยู่ถาวร โทรศัพท ์ มือถือ 
Permanent Address. Tel. No. Mobile Phone 
 

ชื่อบิดา เชื้อชาต ิ ชื่อมารดา เชื้อชาต ิ
Father’s Name. Ethnic Origin Mother’s Name Ethnic Origin 

สถานภาพการสมรส     MARITAL STATUS 
 โสด สมรส แยกกันอยู ่ หย่า หม้าย สมรสใหม่ 
 SINGLE MARRIED SEPARATED DIVORCED WIDOWED REMARRIED 

 

ชื่อคู่สมรส 
 

ชื่อ อายุ และ เพศ ของบุตร  Name ages and sex of children. 
 

จํานวนบุตร 

Spouse’s Name          Number of 
Children. 

           
 

 

ในกรณีฉุกเฉินโปรดแจ้ง 
In case of emergency, notify 

 

ชื่อ 
Name 

 
 

ความสัมพันธ์ 
Relationship 

 

 

ที่อยู ่
Address 

 
 

โทรศัพท ์
Tel. No. 

 

การรับราชการทหาร  MILITARY SERVICE 
ท่านผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือยัง ? ผ่าน ยัง ได้รับการยกเว้น 
Have you joined the military service. ? Yes No Exempted  
ถ้าผ่านหรือได้รับการยกเว้น  โปรดแสดงหลักฐาน 
If you have or are exempted, please give evidence. 

ประวัติการศึกษา   EDUCATION 
 

ระดับการศึกษา 
 

สถานศึกษา  และ  ที่ตั้ง 
 

แขนงวิชา / วิชาเอก 
 

 

ระยะเวลาศึกษา 
Dates Attended. 

 

วุฒิที่ได้รับ 

Educational  Level Name of  School  and  Address Major  Subjects จาก 
From 

ถึง 
To 

Graduation 
Degree 

ประถมศึกษา 
Primary 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 
Secondary 

     

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
High School 

     

อาชีวศึกษา 
Vocational 

     

อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
Jr. degree diploma 

     

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
Undergraduate or equivalent. 

     

ปริญญาชั้นสูง 
Postgraduate 

     

อบรมและดูงาน ฯลฯ 
Training’s /  Study tours etc. 

     

ความสามารถทางภาษา    PROFICIENCY IN LANGUAGES. 

ภาษา 
Languages 

โปรดระบุว่า  เล็กน้อย,  พอใช้,  ดี  หรือ  ดีมาก 
Please indicate whether slight,  fair,  good  or  excellent 

 พูด 
Speak 

เขียน 
Write 

เข้าใจ 
Understand 

อ่าน 
Read 

     
     

ความสามารถพิเศษ      SPECIAL SKILLS 
ประสบการณ์ 
Experiences 

เครื่องถ่าย
เอกสาร 
(Xerox) 

เครื่องโทรสาร 
(Facsimile) 

อื่น ๆ 
(Other) 

คอมพิวเตอร ์
Computer 
Science 

ชวเลข 
Shorthand 

พิมพ์ดีด 
Typing 

ระยะเวลาศึกษา 
Period of  Study 

    ไทย คํา/นาที 
Thai WPM 

ไทย คํา/นาที 
Thai WPM 

     อังกฤษ คํา/นาที 
English WPM 

อังกฤษ คํา/นาที 
English WPM 

ระยะเวลาของประสบการณ ์
Period of experiences 

    ไทย คํา/นาที 
Thai WPM 

ไทย คํา/นาที 
Thai WPM 

     อังกฤษ คํา/นาที 
English WPM 

อังกฤษ คํา/นาที 
English WPM 

ประวัติการทํางาน        EMPLOYMENT  RECORD 
 
 โปรดแจ้งประวัติการทํางาน  ระบุงานปัจจุบันหรือล่าสุดก่อนแล้วย้อนไปตามลําดับ 
 Please, list all employment,  start with present or most recent job and work back. 
 

ระยะเวลาการทํางาน 
Employment Period 

หน่วยงาน  และ  สถานที่ก่อสร้าง 
Employer’s Name & Location 

ตําแหน่งและหน้าที ่
Position Title & 

Description of Duties 

เงินเดือน 
Salary 

เหตุที่ออก 
Reason for 

Leaving 
จาก From ถึง  To     
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ท่านเคยถูกปลดจากตําแหน่งใด  โปรดแจ้งรายละเอียด 
If you have ever been dismissed from any job for any reason, please give particulars. 
 
 
หากได้รับเลือก ท่านต้องยื่นใบลาออกจากงานปัจจุบันล่วงหน้ากี่วัน ? 
If accepted, how long are you required to give notice of resignation to your present employer ? 
 
 
 

ชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้สมัครจะแจ้งให้ทราบ 
Additional information applicant may wish to insert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เบ็ดเตล็ด   MISCELLANEOUS 
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ ขับได ้ ถ้าขับได้โปรดถ่ายสําเนาใบขับขี่แนบมาด้วย ขับไม่ได ้
Vehicle Driving Ability YES If yes, please attach a photocopy of your license. No. 
ประเภทของใบขับขี ่ จักรยานยนต ์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องบิน 
 

Type of Driving License. Motorcycle Private Car Plane ใบขับขี่นานาชาติ 
 รถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะ รถขนส่ง 
 Truck Public Cab. Public Transport    
ชนิดของใบขับขี ่ รายป ี ตลอดชีพ หมายเลขใบอนุญาต 
Kind of Driver License Yearly License Permanent License If yes, Please indicate.  
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ ? มี ไม่ม ี ถ้ามี ส่วนใด 
Have you any physical disabilities. Yes. No. If yes, please indicate 
โปรดแจ้งการเจ็บป่วยที่สําคัญในระยะ 5 ปี หรือโรคประจําตัวในปัจจุบัน 
Please state your serious illnesses during last 5 year and present physical limitation : 

 
ท่านเคยถูกกล่าวหาหรือต้องโทษในคดีอาญาหรือไม่ ? เคย ไม่เคย 
Have you ever been charged or convicted of  any criminal offence against the law? Yes. No. 
  

 

ถ้าเคย, เมื่อใด, กรณีใด, ผลคดีเป็นอย่างใด ? 
If you have give details on date, charge and verdict. 

 
 กีฬา และ กิจกรรมต่าง ๆ 

Sports / Other Activities 
สมาชิกภาพของสโมสรและสมาคม 

Membership of Clubs and Associations 
ตําแหน่งหน้าที่ 

Position 
สมัยเป็นนักเรียน    
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At school 
สมัยเป็นนิสิต นักศึกษา 
At college and University 

   

ปัจจุบัน 
At present 

   

การว่าจ้างย่อมขึ้นอยู่กับผลของการตรวจโรคโดยแพทย์ที่บริษัทฯ มอบหมาย และการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรม 
The employment is subject to passing a physical examination by Company appointed physician and a criminal record clearance. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ การบิดเบือนความจริง 
การแจ้งเท็จหรือการปิดบังข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่จะปลดข้าพเจ้าออกจากงานได้ ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธ ิบริษัท เค.ซี.เอส. แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ จํากัด ในการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และติดต่อกับผู้ที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในใบสมัครนี ้
 

The undersigned certify that all information given by me in this application is true and complete to the best of my knowledge.  If dismissal 
employed I understand that wilful misrepresentation, false statements or omission of facts will be an adequate ground for I also authorize 
K.C.S. & ASSOCIATES CO., LTD. to verify all the statements and reference given herein. 
 

 วันที่……………………………………... ลายมือชื่อผู้สมัคร………………………………… 
 Date Applicant’s signature 

โปรดยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายบุคคล 
Please apply in person at Employment Division,  Personnel Department. 

         หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1.  สําเนาบัตรประชาชน 
2.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
3.  สําเนาวุฒิการศึกษา 
4.  ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 
5.  ใบรับรองการทํางานบริษัทฯ  
6.  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 

 
 


