
ต ำแหน่งที่ต้องกำร เงินเดือนที่ต้องกำร

Position applied for Expected starting salary

       รปูถ่ำยหน้ำตรง จ ำนวน 2 รปู ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำบัตรประกันสังคม

       ใบรบัรองกำรศึกษำ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อื่นๆ

       ส ำเนำใบกำรผ่ำนทหำร ส ำเนำทะเบียนสมรส

       ส ำเนำใบขับข่ีรถยนต/์มอเตอรไ์ซด์ ส ำเนำกำรเปลีย่นชือ่-สกุล

ชือ่-สกุล ……………………………………………………………………………………………….. ชำย/Male

Name in English…………………………………………………………………………………….. หญิง/Female

วัน เดือน ปี เกิด สัญชำติ เชือ้ชำติ ศำสนำ

Date of Birth Nationality Race Religion

อำยุ ส่วนสูง น้ ำหนัก ต ำหนิ กลุม่โลหติ

Age Hight Weight Scar Blood Groups

สถำนที่เกิด โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้ำน มือถือ

Place of Birth Telephone Home Mobile

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

Present address 

เลขที่บัตรประชำชน ออกให ้ณ              

I.D.Card No. Issue at

วันที่ออกบัตร บัตรประกันสังคมเลขที่

Issue Date Socail Securrity Card No.

สถำนะควำมเป็นอยู่

Living Status

สถำนะครอบครวั แต่งงำน / Married             หม้ำย/ Widowed

Marital Status หยำ่ / Divorced

กรณีแต่งงำน / If married จดทะเบียน / Registered ไม่ได้จดทะเบียน Non-Registered

ชือ่คูส่มรส อำชีพ

Spouse's Name Occupation

จ ำนวนบุตร จ ำนวนบุตรที่ก ำลังศึกษำ

No.of Child Childen in school

ชือ่บิดำ อำยุ อำชีพ มีชีวิต

Name of Father Age Occupation ถึงแก่กรรม

ชือ่มำรดำ อำยุ อำชีพ มีชีวิต

Name of Mather Age Occupation ถึงแก่กรรม

สถำนะทำงทหำร ได้รบักำรยกเว้น/Exempted

Millitary Service ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร/Discharged

ระดับกำรศึกษำ ชือ่สถำบัน ปีที่จบ

Education Name of Institute Years

ประถมศึกษำ

Primary

มัธยมศึกษำ

Secondary

อนุปรญิญำ

Higher

ปรญิญำตรี

Bachelor Degree

อื่น

Other

SAMED ISLAND  / KOH CHANG 

ศึกษำวิชำทหำร/Millitary Studied

                    อื่น /ๆOther

การศึกษา/Education

จังหวัด วุฒิที่ได้รบั

Country Comple

          อำศัยอยู่กับผู้อื่น / Live with other     อำศัยกับบิดำมำรดำ / Live with Parents

    โสด / Single

แยกกันอยู/่ Separated

         สถำนที่ท ำงำน

         Firm Address

Application Form is a part of consideration,Please fill this form completely

       จังหวัด

       Province

         บัตรหมดอำยุ

          Expired date

          บ้ำนส่วนตัว / Own Home     บ้ำนเช่ำ / Rent Home

ใบสมัครงำน
Application  Form 

                       Tel : 038-644 332 , 081-295 3044 Fax:038-644 332 www.grandviewgroupresort.com

หลักฐำนกำรประกอบกำรสมัครงำน (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน



ประเภทภำษำ

 Type of Language

ไทย/Thai

อังกฤษ/English

จีน/Chinese

อื่นๆ/Other

จำก/From ถึง/To

ควำมรู้พิเศษ/Specail ability :

 

ต ำแหน่งที่ต้องมีกำรค้ ำประกัน/Can you provide a guarantee ?

ปฏิบัติงำนป็นกะหมุนเวียนกันได/้Can you work shift by shift ?

สำมำรถเปลีย่นต ำแหน่งหน้ำที่ได้ตำมควำมเหมำะสม/Can you rotate your work or position                 ไม่ขัดข้อง/yes             ขัดข้อง/No

ชือ่บุคคลที่ท่ำนรู้จักคุน้เคยในที่ท ำงำนน้ี

Relatives or Friend Working in this Company

ท่ำนพรอ้มที่จะปฏิบัติงำนได้ในวันที่ ท่ำนทรำบกำรสมัครงำนจำก

Date available to start work

ขอรบัรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นทั้งหมดน้ีเป็นควำมจรงิทุกประกำร หำกมีข้อควำมตอนใดไม่ตรงกับควำมเป็นจรงิขอยอมรบัว่ำกำรจ้ำงที่ตกลงน้ันเป็นโมฆะทันที

     withfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service

วันที่ ……………………./…………………/…………… ลงชือ่ผู้สมัครงำน…………………………………………………………….

Application's Singnature

ที่อยู่และโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ (กรณีเรยีกตัวแล้ว)

Certify that all of the statement in this application are true and correct to the best of my knowlegde and any faise information  

ไม่ขัดข้อง/Yes ขัดข้อง/No

ไม่ขัดข้อง/Yes ขัดข้อง/No

ควำมสัมพันธ์

Relationship

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซ่ึงทราบประวัติของท่านและสามารถติดต่อได้ / Persons other then relatives can be contract

ชือ่ - สกุล ควำมสัมพันธ์ ที่อยู/่ที่ท ำงำน                         โทรศัพท์

Name - Surname Relationship Firm Address                        Telephone

ประวัติการท างาน / Employment History

ชือ่สถำนประกอบกำร ระยะเวลำงำน/Date Employed ต ำแหน่ง เงินเดือน

List of Employed Position Salary

ประเภทภาษา / Type of Language

กำรพูด กำรเข้ำใจ กำรอ่ำน กำรเขียน


