
นาย          นางสาว              นาง ช่ือ-สกุลภาษาไทย ( Name in Thai )…………………………………………………………………...  ช่ือเลน่ (Nickname)…..…………

Mr               Miss                 Mrs. ช่ือ-สกุลภาษาองักฤษ ( Name in English )………………………………………………………………………………. 

ID Number                                                                                               Issue At                              Expiry Date 
บตัรผู้ เสียภาษีเลขที.่.................................................................................บตัรประกันสงัคมเลขที.่........................................................................................................
Tax ID Number    Security Card No. 
เป็นสมาชิกกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ใช่ สิน้สดุการเป็นสมาชิก  ไม่ใช่

Student Loan Fund (KOT)                                                          Yes Terminated Member No

ช่ือบิดา.......................................................................                         อาย ุ....................ปี           อาชีพ.............…...…...….....   ถึงแก่กรรม    ยงัมีชีวติอยู่
Father Name                                                                     Age                                 Yrs. Occupation   Passedaway    Alive

ช่ือมารดา...................................................................                         อาย.ุ.................... ปี         อาชีพ.............................….   ถึงแก่กรรม    ยงัมีชีวติอยู่
Mother Name                                                                   Age                                 Yrs. Occupation   Passedaway    Alive

No. of Brothers / Sisters Male Female

โทรศพัท์ทีท่ างาน..................................................     โทรศพัท์บ้าน...............................................       โทรศพัท์มือถือ ...............................................
 จ านวนบตุร........................คน    ชาย.........................คน    หญิง.............................คน

Expected Salary   

ทราบข่าวการสมคัรงานจาก……….…………………………………………

Place of Birth                                            Nationality                              Race                                    Religion                                    Scar 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั..............................................................................................โทรศพัท์...................................................  โทรศพัท์มือถือ....................................................
Present Address                                                                                     Phone                                                       Mobile Phone

รูปถา่ย

1 

นิว้

ต าแหน่งทีส่มคัร            1………………...………………………………..

Position Applied For    2………………...………………………………..

คาดวา่จะเร่ิมงานได้เม่ือ…………………………………..………………….

เงินเดือนทีค่าดหวงั  ……………...………………………………………….

วนั - เดือน-ปี เกิด................................        อาย ุ............................ปี         สว่นสงู........................ซม.     น า้หนกั..........................กก.      กรุ๊ปเลือด................................

สถานทีเ่กิด ........................................        สญัชาต.ิ.............................…  เชือ้ชาติ ..............................  ศาสนา..................................    ต าหนิ..…..........….….............

บตัรประชาชนเลขที ่..........................................…………………………….ออก ณ ..........................…...วนัหมดอายุ..…..…............………….….………….…….…..….. 

Date of Birth                                              Age                         Yrs.        Height                     Cms.      Weight                       Kgs.      Blood Group

ภมิูล าเนาเดิม……………………………………………………...…………..โทรศพัท์………………………………………………..……………………………………….…..

โทรศพัท์...................................................  โทรศพัท์มือถือ....................................................
Phone                                                       Mobile Phone

Name of Spouse                                                                            Occupation                                             Working Address

สถานะทางทหาร ( Military Service )

Expected Joining Date

จ านวนพ่ีน้องทัง้หมด  .........................…….... คน                    ชาย .........................คน                   หญิง ...........................คน      โปรดระบุ

How do you know this company

สถานที ่( Workimg Address )

Permanent Address                                                                                 Phone

เบอร์โทร ( Tel. )ล าดบัที ่( No. ) อาชีพ ( Occupation ) 

             Exempted                          Military Study                          Discharged                                  Discharged                       Not Passed to be called When ?
             ได้รับการยกเว้น                  ศกึษาวชิาทหาร                   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว                  ปลดประจ าการแล้ว                  ยงัไม่ผ่านจะถกูเกณฑ์เม่ือ …..……......

สถานะภาพการสมรส                                                       โสด                           สมรส                              หย่าร้าง                              หม้าย                            แยกกันอยู ่

ช่ือคูส่มรส ....................................................................………..       อาชีพ..................................................…   สถานทีท่ างาน..............................................……......…...............
 Marital Status                                                               Single                        Married                         Divorced                            Widowed                     Separated 

ใบสมัครงาน
(APPLICATION FORM)

โทรศพัท์...................................................  โทรศพัท์มือถือ....................................................
Phone                                                       Mobile Phone

ช่ือ - สกุล ( Name ) อาย ุ( Age )

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ำกัด (มหำชน)
19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 โทร.662-735-0801-3 โทรสาร 662-735-1941
Email: info@tndt.co.th

TH10/4807
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ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

Excellent Good Fair Excellent Good Fair Excellent Good Fair

            ขบัรถยนต์  ( Automobile )                   ใบขบัข่ีเลขที ่( Driver Licence No. )………………………………………………………………………….…………

            ขบัรถจกัรยานยนต์ ( Motocycle )         ใบขบัข่ีเลขที ่( Driver Licence No. )……………………………………………………………………………….……
            

ท างานกลางทะเล ได้ ไม่ได้ ท างานตา่งประเทศ ได้ ไม่ได้

Offshore Assignment Yes No Other Country Assignment Yes No

ท างานบนทีส่งู ได้ ไม่ได้ วา่ยน า้ ( Swimming ) ได้ ไม่ได้

Height Work Place Yes No Yes No

ท างานตา่งจงัหวดั ได้ ไม่ได้ ท างานเป็นกะ ได้ ไม่ได้

Up Country Assignment Yes No Work Shift Yes No

ย้ายไซต์งาน ได้ ไม่ได้

Demobilize Yes No

Major Degree

มธัยมศกึษา

วิชาหลัก วุฒิการศึกษา

ประวัตกิำรศกึษำ  ( Education )

Secondary

Level Name Of Institute Province จาก(From)    ถึง( To )

ระดับ สถานศึกษา จังหวัด ระยะเวลา (Period)

อ่ืนๆ
Others

ความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ (Special skill and ability )
ภาษา พูด ( Speaking ) อ่าน  ( Reading )  เขียน  ( Writing )

ปวช.
Vocational
ปวส.

Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor

            Microsoft Excel      (     )  Formula              (     )  Pivot            (     )   Chart            (     ) Data Insert             (     )  Data Fitter       (     )  Document Creation 

            Microsoft  Powerpoint      (     )   Chart of Data        (     )   Data from Excel     (     )   Animation         (     )   VDO Presentation       (     )  Picture Edition

งานอดิเรก, กีฬา หรือ กิจกรรมทีส่นใจ ( Present Hobbies , Sport or Interest ) 

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

กิจกรรม (Activities )

           โปรแกรมอ่ืนๆ (Others) …............................................................................................................................................................................................................

           เคร่ืองใช้ส านกังาน ( Ability to operate office automation ) ….......................................................................................................................................................

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Program )

ความสามารถ (Abilities)

 การยอมรับสภาพงาน (Working Condition Acceptance)

Language

องักฤษ ( English )

อ่ืน ๆ ( Others )

            Microsoft Word     ทกัษะการพิมพ์ดีด ( Typing )       ไทย ( Thai )………………...  ค า / นาที ( WPM)           องักฤษ ( English )……………….  ค า / นาที ( WPM ) 
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ระยะเวลา

จาก(From)     ถึง( To )

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

กรณีเร่งดว่น บคุคลทีส่ามารถติดตอ่ได้ ( In case of emergency , please notify  )

กรณีเร่งดว่น บคุคลทีส่ามารถติดตอ่ได้ ( In case of emergency , please notify  )

May we contact your present & past employer ? 

………………………..…………………………………

ประวัตกิำรท ำงำน  (  เร่ิมจำกสถำนที่ปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตำมล ำดบั ) 

Employment History ( Start From your present position and work back , list all employment )

ช่ือและที่อยู่สถานที่ท างาน ระยะเวลา (Period) ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ เงนิเดือนและสวัสดิการ สาเหตุที่ออก

กำรฝึกอบรม  ( Training )
หลักสูตรหรือวิชาที่อบรม จัดโดย

Training Course Conducted By Period
ล าดับที่
No.

Reason

1………………………………………………………..…………………………………

Name & Address Position & Responsibilities Last salary & Benefits

………………………..…………………………………

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

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

………………………..…………………………………

………………………..

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

โทร.……………………………………………………..…………………………………

2………………………………

โทร.……………………………………………………..…………………………………

บุคคลอ้ำงอิงซึ่งไม่ใช่ญำต ิ( Please list your references other than relatives )

เบอร์โทร ( Tel. )

ทา่นจะอนญุาตให้บริษัทฯ สอบถามไปยงันายจ้างปัจจบุนัและนายจ้างเดิมของทา่นได้หรือไม่                                              ได้ ( Yes )                    ไม่ได้ ( No )

ช่ือ ( Name ) ความสัมพันธ์(Relationship) สถานที่ท างาน(Working Address)

โทรศพัท์ ( Tel. No. ) .………………….....………………………...  ความสมัพนัธ์ ( Relationship ) .…………………………………………………………………………………….........

…………………………………

โทร.……………………………

………………………..…………………………………

.……………………………….

3………………………………

………………………..…………………………………

…………………………………

.……………………………….

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

4………………………………

.……………………………….………………………..

…………………………………

ช่ือ ( Name ).………………………………………………….. ทีอ่ยู ่( Address ) .…………………….…………..………………………………………………………………………………..

โทรศพัท์ ( Tel. No. ) .………………….....………………………...  ความสมัพนัธ์ ( Relationship ) .…………………………………………………………………………………….........

ต าแหน่ง ( Position )

………………………..…………………………………

.……………………………….

ช่ือ ( Name ).………………………………………………….. ทีอ่ยู ่( Address ) .…………………….…………..………………………………………………………………………………..

โทร.……………………………………………………..
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1. ทา่นเคยถกูจบัหรือต้องคดีอาญาหรือคดีเก่ียวข้องกับการลกัขโมย การฉ้อโกง หรือไม่                                                                                                 เคย ไม่เคย 
Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvement in any theft or fraud ? Yes No

2. ทา่นเคยพวัพนักับการค้า หรือเสพยาเสพติดทีผิ่ดกฎหมายหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบ…ุ………………………………………….                      เคย                    ไม่เคย
Have you ever been involved in illegal drugs or its trade ? If yes , please specify. Yes No

3. ทา่นเคยถกูปลดออกจากงานไม่วา่กรณีใดๆ หรือไม่ ถ้าเคยกรุณาอธิบาย……………………………………………….                                 เคย                     ไม่เคย
Have you ever been dismissed from employment for any reason? If so , please explain. Yes No

4. ขณะนีท้า่นอยูใ่นระหวา่งการตัง้ครรภ์หรือไม่                                                                                                                                     ใช ่                      ไม่ใช่
Are you in pregnancy ? Yes No

5. ทา่นตาบอดสีหรือไม่                                                                                                                                                                       ใช ่                       ไม่ใช่
Are you color blind ? Yes No

6. ในระหวา่ง 5 ปีทีแ่ล้วทา่นเคยล้มป่วยรุนแรงหรือไม่                                                                                                                             เคย                     ไม่เคย
Have you ever been serious ill during last five years? Yes No

                เคย   เม่ือ……..……...……….…….….ต าแหน่ง………..………………………….แผนก / ฝ่าย………………………….                                                                             ไม่เคย
Yes Position         Dept. No

8. ทา่นมีญาติ หรือรู้จกักับผู้ใดซึง่ท างานอยูก่ับบริษัทนีห้รือไม่                                                                                                              มี                        ไม่มี
Have you any relative or acquaintance now employed by this company ? Yes No

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูข้างต้นเป็นข้อมลูทีถ่กูต้องสมบรูณ์ และทราบวา่การให้ข้อมลูเท็จ อาจเป็นสาเหตใุห้บริษัท เลิกจ้าง 
ข้าพเจ้าขอให้สิทธิ   บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน)  ในการตรวจสอบข้อมลูข้างต้นโดยการติดตอ่หน่วยงานราชการ    หน่วยงานเอกชน 
และบคุคลทีส่ามารถรับรองข้าพเจ้าได้ 

I  understand  that  this  application  will  be  an adequate ground for dismissal if information is withheld or misinformation is given.  
I also authorize Thai Nondestructive Testing PCL. to verify all the above statements and to contact my references given herein. 

แผนก / ฝ่าย ( Department )ข่ือ ( Name )

Have you ever appiled to or worked for this company before ? When , Where 

7. ทา่นเคยยื่นใบสมคัรหรือท างานกับบริษัทนีม้าก่อนหรือไม่                                           

โปรดตอบค ำถำมข้ำงล่ำงนี ้( Please answer the following questions ) 

(............................................................)

ลายมือช่ือผู้สมคัร……………………………….……….             วนัที่……………………………….……….

ต าแหน่ง ( Position )

            Applicant's Signature                                                  Date 

The  information  I  present  in  this  entire  application  is  complete  and  accurate  to  the  best  of  my  knowledge. 

ถ้ามีโปรดระบุ
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