
บริษทั ดอยชา้ง แฟรนไชส์ แมเนจเมน้ต ์จาํกดั 
 

Application Form / ใบสมัครงาน 
     

Position Desired :                                                              

ตาํแหน่งทีต้่องการ                                                               

Second choice : 

ตาํแหน่งรอง 

เงนิเดอืนทีต้่องการอยู่ระหว่าง 

Range of Salary Expected 

ช่ือภาษาไทย (นาย /นาง/ นางสาว)  

Name in Thai ______________________________________________________________________________________________________________ 

ช่ือภาษาองักฤษ 

Name in English ___________________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น                                                                                  โทรศพัท์  

Permanent Address ______________________________________________Telephone________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อสะดวก                                                                                   โทรศพัท์  

Present Address_________________________________________________Telephone________________________________________________ 

วนั เดือน ปี เกิด                              อายุ                    สญัชาติ                                        ศาสนา                                จงัหวดัท่ีเกิด 

Date of Birth_________________ Age _________ Nationality________________ Religion _______________Place of Birth__________________ 

บตัรประชาชนเลขท่ี                                                   วนัท่ีออกบตัร                               วนัท่ีหมดอายุ  

ID Card No._______________________________ Date of Issue ______________ Expiry Date _ _______________________________________ 

ออกให ้ณ อาํเภอ                                        จงัหวดั                                                        ส่วนสูง                               นํ้าหนกั 

Place of Issue______________________ Province __________________________Height ______________ Weight ________________________ 

สีผิว                                                              สีตา                                                           สีผม                                                      กรุ๊ปเลือด 

Color of Complexion ________________Color of eyes ______________________Color of Hair ____________________Blood Group_________ 

พนัธะทางทหาร                                          พน้พนัธะแลว้                                               ผอ่นผนั                                               ยงัไม่ผอ่นผนั 

Military Training                                    Exempted                                              Pending                                            Not Exempted 

ตาํหนิหรือแผลเป็น 

Scar / Mark _______________________________________________________________________________________________________________ 

สถานภาพสมรส MARITAL STATUS 

       โสด                              สมรส                       ม่าย                           แยกกนัอยู ่               หยา่ 

      Single                        Married                 Widowed              Separated             Divorced 

ถา้สมรสแลว้มีทะเบียนสมรสหรือไม่                                 ใช่                    ไม่ใช่              จาํนวนบุตร 

if married have you a Marriage Certificate?                Yes                No                No. of Children______________________________________ 

ช่ือคู่สมรส                                                                             อาชีพ                                          ช่ือบริษทั 

Spouse’s name____________________________________ Occupation _________________ Company Name ____________________________ 

ท่ีตั้ง                                                                                                                                                      ตาํแหน่ง 

Office Address__________________________________________________________________Position ___________________________________ 

 

รายละเอียดเก่ียวกบับุตร DETAILS OF CHILDREN 

ช่ือ     Name 1. 2. 3. 4. 

เพศ   Sex     

วนั เดือน ปี เกิดDate of Birth          

 

 

 

 

 

รูปถ่ายสี  

ขนาด 1 – 2 น้ิว 

Photograph 



 

ข้อมูลทางครอบครัว FAMILY DATA 

ช่ือบิดา                                                                                    อายุ         อาชีพ                                ท่ีทาํงาน 

Father’s Name _______________________________________Age ____ Occupation ___________ Office______________________________ 

ช่ือมารดา                                                                                 อายุ         อาชีพ                                ท่ีทาํงาน 

Mother’s Name _______________________________________Age ____ Occupation ___________Office______________________________ 

ท่ีอยูบิ่ดา มารดา                                                                                                                               โทรศพัท ์

Parent Address______________________________________________________________________Tel. No. ___________________________  

How many brothers and sisters do you have ? 

ขา้พเจา้มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดา__________ คน ขา้พเจา้เป็นบุตรคนท่ี__________ 

No. 

ลาํดบั 

Name and Surname 

ช่ือ -สกุล 

Age 

อายุ 

Place of Employment/Name of Institution 

สถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา 

Position 

ตาํแหน่ง 

     

     

     

     

ประวตักิารศึกษา EDUCATION BACKGROUND 

ชั้น 

Grade 

ช่ือโรงเรียน – ท่ีตั้ง 

Name of School – Location 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

Year Graduated 

วุฒิท่ีไดรั้บ 

ประถมศึกษา 

Elementary School  

   

มธัยมศึกษา 

Secondary School 

   

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

High School 

   

อาชีวะศึกษา 

Vocational School 

   

วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 

College/University 

   

อ่ืนๆ 

Others 

   

Please post X in          if you are able to use or operate; 

เขียนเคร่ืองหมาย X ลงไป หากท่านมีความชาํนาญกบัเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

        Tele-Fax                   Roneo Machine  Typing Thai ____ speed W.P.M.           Typing English ___ speed W.P.M 

        เคร่ืองโทรสาร                        เคร่ืองโรเนียว                    พิมพดี์ดภาษาไทย   ความเร็วคาํ/ต่อนาท่ี  พิมพดี์ดภาษาองักฤษ  ความเร็ว คาํ/ต่อนาท่ี 

        Calculating Machine Telex  Personnel Computer Program__________________________ 

        เคร่ืองคิดเลข                            เคร่ืองเทเลก็ซ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

 

ความชํานาญพเิศษ SPECIAL QUALIFICATION 

ภาษาต่างประเทศ 

Foreign Language 

พดู 

Speak 

อ่าน 

Read 

เขยีน 

Write 

Very Good Good Fair Very Good Good Fair Very Good Good Fair 

          

          

          

          

 



 

ระบุช่ือสโมสร, สมาคม, องคก์รท่ีท่านเป็น / เคยเป็นสมาชิก 

List name of club, society or organization that you are / used to be member of;  

ช่ือ Name ตาํแหน่ง Position จาก Form ถึง To 

    

    

กีฬา      งานอดิเรก 

Sports______________________________________________________ Hobbies___________________________________________________ 

 

ร่างกายส่วนใดของท่านเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานหรือไม่    Have you and Physical handicap? 

______________________________________________________________________________________________ 

ท่านเคยป่วยหนกัหรือบาดเจ็บอยา่งหนกัหรือเคยไดรั้บการผา่ตดัหรือไม่ อธิบาย    Have you had and serious illness/ injury/ operation? Explain 

______________________________________________________________________________________________ 

ปัจจุบนัท่านมีสุขภาพอยา่งไร   How is your present health? 

______________________________________________________________________________________________ 

ท่านมีญาติพีนอ้งทาํงานในโรงแรมน้ีหรือไม่ ถา้มี, ใคร   Have you any relative working in this Hotel? It so who? 

______________________________________________________________________________________________ 

ท่านยินดีใหเ้ราสอบถามไปยงับริษทัท่ีท่านทาํงานอยูใ่นขณะน้ีเก่ียวกบัคุณวุฒิ และคุณสมบติัของท่านไดห้รือไม ่

May inquiry be made of your present employee regarding your of qualifications and character? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ผู้รับรอง REFERENCES 

ผูแ้นะนาํใหม้าสมคัร     ตาํแหน่ง   แผนก 

Recommended by___________________________________________ Position _____________________ Department____________________ 

ผูใ้หก้ารรับรองสอบถามประวติัได ้    อาชีพ    

Name of Reference Person___________________________________ Occupation_________________________________________________ 

สถานท่ีทาํงาน     โทรศพัท ์   ตาํแหน่ง 

Office______________________________________________________  Tel. No. _____________________ Position_______________________ 

 

รายละเอยีดการทาํงาน PRESENT EMPLOYMENT DATA 

สถานทีท่าํงานปัจจุบัน 

Where are you now employed? ___________________________________________________________________________________________ 

ทีต่ั้ง 

Address____________________________________________________________________________________________________ 

วนัเร่ิมงาน    ตาํแหน่งงานเร่ิมตน้                 เงินเดือน 

Starting Date___________________________  Starting Position_________________________________ Salary _________________________ 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั   เงินเดือนปัจจุบนั  ลกัษณะงานโดยสงัเขป 

Present Position ________________________  Present Salary_________________ Responsibilities___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

เหตุท่ีตอ้งการเปล่ียนงาน 

Reason for changing your job 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

ประวตักิารทาํงานทีผ่่านมา PREVIOUS EMPLOYMENT RECORD 

 

ช่ือหน่วยงาน-ท่ีตั้ง-โทรศพัท ์

Firm’s Name-Address-Tel 

ระยะเวลาในการทาํงาน 

Period of Employment 

ตาํแหน่ง 

Position 

เงินเดือ

น 

Salary 

ใบผา่นงาน 

Letter of 

Recommendation 

เหตุท่ีลาออก 

Reason for Leaving 

 เร่ิมตน้ 

Start 

    

         มี        Yes 

 

        ไม่มี    No 

 

สุดทา้ย 

Last 

   

 เร่ิมตน้ 

Start 

    

         มี        Yes 

 

        ไม่มี    No 

 

สุดทา้ย 

Last 

   

 เร่ิมตน้ 

Start 

           

        มี        Yes 

 

        ไม่มี    No 

 

สุดทา้ย 

Last 

   

 

ขา้พเจา้อนุญาตให้ทาํการสืบสวนขอ้ความท่ีเขียนลงน้ี และหากขอ้ความใดเป็นเทจ็ให้ถือเป็นสาเหตุแห่งการบอกเลิกจา้งโดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้   หรือชดเชยแต่ประการใด 

ขา้พเจา้ผูส้มคัร ขอให้คาํรับรองวา่ หากบริษทัฯ รับขา้พเจา้เขา้ทาํงานแลว้ ขา้พเจา้จะปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร และปฏิบติัตามคาํสั่ง ระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่ง

เคร่งครัดทุกประการ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมวา่ ในระยะ 119 วนั นบัแต่วนัท่ีเขา้ทาํงาน ถือวา่เป็นการปฏิบติังานชัว่คราวเท่านั้น  หากการทาํงานหรือความประพฤติขา้พเจา้ ไม่

เหมาะสมกบัความประสงคข์องบริษทั ขา้พเจา้ยอมหยดุการทาํงานในวนัรุ่งข้ึนจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูจ้ดัการแผนกบุคคล   และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ นอกจากขอรับค่าแรง

คาํนวณถึงวนัท่ีรับแจง้ให้หยดุงานเท่านั้น  

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. 

 

 

วนัท่ี     ลงช่ือ 

(Date)_________________________________  (Signature) 

 ( _____________________________________________ ) 
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