บริ ษทั ดอยช้าง แฟรนไชส์ แมเนจเม้นต์ จํากัด

รู ปถ่ายสี
ขนาด 1 – 2 นิ้ว
Photograph

Application Form / ใบสมัครงาน
Position Desired :
ตําแหน่ งทีต่ ้ องการ

Second choice :
ตําแหน่ งรอง

เงินเดือนทีต่ ้ องการอยู่ระหว่ าง
Range of Salary Expected
ชื่อภาษาไทย (นาย /นาง/ นางสาว)
Name in Thai ______________________________________________________________________________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ
Name in English ___________________________________________________________________________________________________________
ที่อยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้าน
โทรศัพท์
Permanent Address ______________________________________________Telephone________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อสะดวก
โทรศัพท์
Present Address_________________________________________________Telephone________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ศาสนา
จังหวัดที่เกิด
Date of Birth_________________ Age _________ Nationality________________ Religion _______________Place of Birth__________________
บัตรประชาชนเลขที่
วันที่ออกบัตร
วันที่หมดอายุ
ID Card No._______________________________ Date of Issue ______________ Expiry Date _ _______________________________________
ออกให้ ณ อําเภอ
จังหวัด
ส่วนสูง
นํ้าหนัก
Place of Issue______________________ Province __________________________Height ______________ Weight ________________________
สี ผิว
สี ตา
สี ผม
กรุ๊ ปเลือด
Color of Complexion ________________Color of eyes ______________________Color of Hair ____________________Blood Group_________
พันธะทางทหาร
พ้นพันธะแล้ว
ผ่อนผัน
ยังไม่ผอ่ นผัน
Military Training
Exempted
Pending
Not Exempted
ตําหนิหรื อแผลเป็ น
Scar / Mark _______________________________________________________________________________________________________________
สถานภาพสมรส MARITAL STATUS
โสด
สมรส
ม่าย
แยกกันอยู่
หย่า
Single
Married
Widowed
Separated
Divorced
ถ้าสมรสแล้วมีทะเบียนสมรสหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
จํานวนบุตร
if married have you a Marriage Certificate?
Yes
No
No. of Children______________________________________
ชื่อคู่สมรส
อาชีพ
ชื่อบริ ษทั
Spouse’s name____________________________________ Occupation _________________ Company Name ____________________________
ที่ต้ งั
ตําแหน่ง
Office Address__________________________________________________________________Position ___________________________________

ชื่อ Name
เพศ Sex
วัน เดือน ปี เกิดDate of Birth

1.

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร DETAILS OF CHILDREN
2.
3.

4.

ข้ อมูลทางครอบครัว FAMILY DATA
ชื่อบิดา
อายุ
อาชีพ
ที่ทาํ งาน
Father’s Name _______________________________________Age ____ Occupation ___________ Office______________________________
ชื่อมารดา
อายุ
อาชีพ
ที่ทาํ งาน
Mother’s Name _______________________________________Age ____ Occupation ___________Office______________________________
ที่อยูบ่ ิดา มารดา
โทรศัพท์
Parent Address______________________________________________________________________Tel. No. ___________________________
How many brothers and sisters do you have ?
ข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา__________ คน ข้าพเจ้าเป็ นบุตรคนที่__________
No.
Name and Surname
Age
Place of Employment/Name of Institution
Position
ลําดับ
อายุ
ตําแหน่ง
ชื่อ -สกุล
สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา

ชั้น
Grade

ประวัตกิ ารศึกษา EDUCATION BACKGROUND
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อโรงเรี ยน – ที่ต้ งั
Year Graduated
Name of School – Location

วุฒิที่ได้รับ

ประถมศึกษา
Elementary School
มัธยมศึกษา
Secondary School
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High School
อาชีวะศึกษา
Vocational School
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
College/University
อื่นๆ
Others
Please post X in
if you are able to use or operate;
เขียนเครื่ องหมาย X ลงไป หากท่านมีความชํานาญกับเครื่ องมือเหล่านี้
Tele-Fax
Roneo Machine
Typing Thai ____ speed W.P.M.
Typing English ___ speed W.P.M
เครื่ องโทรสาร
เครื่ องโรเนียว
พิมพ์ดีดภาษาไทย ความเร็ วคํา/ต่อนาที่
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ความเร็ ว คํา/ต่อนาที่
Calculating Machine
Telex
Personnel Computer Program__________________________
เครื่ องคิดเลข
เครื่ องเทเล็กซ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language

ความชํานาญพิเศษ SPECIAL QUALIFICATION
พูด
อ่ าน
Speak
Read
Very Good Good Fair Very Good Good Fair

เขียน
Write
Very Good Good

Fair

ระบุชื่อสโมสร, สมาคม, องค์กรที่ท่านเป็ น / เคยเป็ นสมาชิก
List name of club, society or organization that you are / used to be member of;
ชื่อ Name
ตําแหน่ง Position
จาก Form

ถึง To

กีฬา
งานอดิเรก
Sports______________________________________________________ Hobbies___________________________________________________
ร่ างกายส่วนใดของท่านเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานหรื อไม่ Have you and Physical handicap?
______________________________________________________________________________________________
ท่านเคยป่ วยหนักหรื อบาดเจ็บอย่างหนักหรื อเคยได้รับการผ่าตัดหรื อไม่ อธิ บาย Have you had and serious illness/ injury/ operation? Explain
______________________________________________________________________________________________
ปัจจุบนั ท่านมีสุขภาพอย่างไร How is your present health?
______________________________________________________________________________________________
ท่านมีญาติพีนอ้ งทํางานในโรงแรมนี้หรื อไม่ ถ้ามี, ใคร Have you any relative working in this Hotel? It so who?
______________________________________________________________________________________________
ท่านยินดีให้เราสอบถามไปยังบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยูใ่ นขณะนี้เกี่ยวกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติของท่านได้หรื อไม่
May inquiry be made of your present employee regarding your of qualifications and character?
______________________________________________________________________________________________
ผู้รับรอง REFERENCES
ผูแ้ นะนําให้มาสมัคร
ตําแหน่ง
แผนก
Recommended by___________________________________________ Position _____________________ Department____________________
ผูใ้ ห้การรับรองสอบถามประวัติได้
อาชีพ
Name of Reference Person___________________________________ Occupation_________________________________________________
สถานที่ทาํ งาน
โทรศัพท์
ตําแหน่ง
Office______________________________________________________ Tel. No. _____________________ Position_______________________
รายละเอียดการทํางาน PRESENT EMPLOYMENT DATA
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน
Where are you now employed? ___________________________________________________________________________________________
ทีต่ ้งั
Address____________________________________________________________________________________________________
วันเริ่ มงาน
ตําแหน่งงานเริ่ มต้น
เงินเดือน
Starting Date___________________________ Starting Position_________________________________ Salary _________________________
ตําแหน่งงานปัจจุบนั
เงินเดือนปัจจุบนั
ลักษณะงานโดยสังเขป
Present Position ________________________ Present Salary_________________ Responsibilities___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
เหตุที่ตอ้ งการเปลี่ยนงาน
Reason for changing your job
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ประวัตกิ ารทํางานทีผ่ ่ านมา PREVIOUS EMPLOYMENT RECORD
ชื่อหน่วยงาน-ที่ต้ งั -โทรศัพท์
Firm’s Name-Address-Tel

ระยะเวลาในการทํางาน
Period of Employment

ตําแหน่ง
Position

เงินเดือ
น
Salary

ใบผ่านงาน
Letter of
Recommendation

เริ่ มต้น
Start

มี

สุ ดท้าย
Last

ไม่มี No

เริ่ มต้น
Start

มี

สุ ดท้าย
Last

ไม่มี No

เริ่ มต้น
Start

มี

สุ ดท้าย
Last

ไม่มี No

เหตุที่ลาออก
Reason for Leaving

Yes

Yes

Yes

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทาํ การสื บสวนข้อความที่เขียนลงนี้ และหากข้อความใดเป็ นเท็จให้ถือเป็ นสาเหตุแห่ งการบอกเลิกจ้างโดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า หรื อชดเชยแต่ประการใด
ข้าพเจ้าผูส้ มัคร ขอให้คาํ รับรองว่า หากบริ ษทั ฯ รับข้าพเจ้าเข้าทํางานแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และปฏิบตั ิตามคําสั่ง ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัดทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่า ในระยะ 119 วัน นับแต่วนั ที่เข้าทํางาน ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานชัว่ คราวเท่านั้น หากการทํางานหรื อความประพฤติขา้ พเจ้า ไม่
เหมาะสมกับความประสงค์ของบริ ษทั ข้าพเจ้ายอมหยุดการทํางานในวันรุ่ งขึ้นจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูจ้ ดั การแผนกบุคคล และไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ นอกจากขอรับค่าแรง
คํานวณถึงวันที่รับแจ้งให้หยุดงานเท่านั้น

I authorize investigation of all statements contained in this form and understand that any false statements made herein will be sufficient cause for
termination without notice, severance pay or any compensation whatever. I vow that upon acceptance for employment by Tropicana Resort &
Casino. I will do my best to perform my position with honesty and diligence: I will strictly obey all rules and regulations set forth by management
cheerfully and without malice. I further agree that the first 119 days with this firm shall be considered as a probation period.
Should my performance on the job or my behavior and conduct be considered as not appropriate or agreeable to the best interests of the
employer, my employment may be terminated immediately at the time of such notification by my immediate superior of the Personnel Manager
whichever the case may be.
I agree that such termination will eliminate Hotel from any all indemnity from occurred claims, and I will accept as final and complete, such wages
as I shall have a earned up to the date of notification from past pay date.

วันที่
(Date)_________________________________

ลงชื่อ
(Signature)

( _____________________________________________ )

