
ต ำแหน่งทีต่อ้งกำรสมัคร 1 อัตรำเงนิเดอืนทีต่อ้งกำร บำท

Position Required
2

Expected Salary

3 วนัทีส่ำมำรถเริม่ท ำงำนได ้

  
Starting date

ชือ่-สกลุ นำย/นำง/นำงสำว ชือ่เลน่ (ไทย) 

Name  Mr./ Mrs/ Ms. Nick name (Eng) 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ อำย ุ ปี เชือ้ชำต ิ สญัชำต ิ 
Date of Birth Age Race Nationality 

ศำสนำ น ้ำหนัก กก. สว่นสงู ซม.
Religion Weight High

เลขบตัรประชำชน ออกให ้ณ เขต/จังหวดั วนัทีบ่ตัรหมดอำยุ
ID Card No. Issued by Expire date

ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้ เลขที่ หมูท่ี่ หมูบ่ำ้น / อำคำร หอ้งเลขที่
Current  Address Moo Village/ Bldg. Room No.

 ตรอก /ซอย ถนน แขวง / ต ำบล
 Soi Road Sub District

 เขต/ อ ำเภอ จังหวดั รหสัไปรษณีย์
District Province Post Code

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น เลขที่ หมูท่ี่ หมูบ่ำ้น / อำคำร หอ้งเลขที่
Registered Address Moo Village/ Bldg. Room No.

 ตรอก /ซอย ถนน แขวง / ต ำบล
 Soi Road Sub District

 เขต/ อ ำเภอ จังหวดั รหสัไปรษณีย์
District Province Post Code

เบอรโ์ทรศัพท์ มอืถอื E-mail
Tel . Mobile No.

ลักษณะทีพั่กอำศัย บำ้นของตนเอง/ครอบครัว บำ้นเชำ่       หอพัก คอนโดมเินียม/อพำรท์เมน้ท์
Type of Resident Own house/ Family’s Rent Dorm Condominium/ Apartment

สถำนะทำงทหำร ผำ่นกำรเกณฑท์หำร ยังไมไ่ดเ้กณฑ์ ไดรั้บกำรยกเวน้เนื่องจำก
Military Service Completed Not Completed If exempted, please specify

สถำนภำพกำรสมรส โสด สมรส หยำ่ หมำ้ย แยกกันอยู่
Marital Status Single Married Divorce Widow Separation

ชือ่-สกลุ คูส่มรส อำชพี บรษัิท
 Spouse name Occupation Company

เบอรโ์ทรศัพท์ มอืถอื E-mail
Tel . Mobile No.

จ ำนวนบตุร คน
No. of Children

อายุ
Age

ชือ่-สกลุ Name

ขอ้มลูสว่นตวั  / Personal Background

Mc Group Public Company Limited

บมจ.แม็คกรุป๊ และบรษิทัในเครอื

ใบสมคัรงาน (Application form)

ชือ่สถาบนัการศกึษา/สถานทีท่ างานอาชพีเพศ
Gender Occupations Education / Company

รูปถา่ย (Photo)

1.5 – 2 “



ชือ่-สกลุ บดิำ อำยุ อำชพี มชีวีติ ถงึแกก่รรม
Father’s name Age Occupation

ชือ่-สกลุ มำรดำ อำยุ อำชพี มชีวีติ ถงึแกก่รรม
Mother’s name Age Occupation

ทำ่นมพีี-่นอ้งจ ำนวน คน ทำ่นเป็นคนที่ กรณุำกรอกรำยละเอยีดพี ่– นอ้งของทำ่น
No.of  brothers/ sister You are No. Please specify your brothers / sisters description

อายุ
Age

ระยะเวลา Graduated year GPA

พดู อา่น เขยีน ความเขา้ใจ ควำมสำมำรถทำงโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ Computer Skills
Speak Reading Writing Understand

Word Excel Power Point 

อืน่ ๆ โปรดระบ ุ(Other, please specify)

ควำมรูด้ำ้นอืน่ ๆ (Other skills)
Other, please specify ...............................           

กรณุำระบรุะดับทักษะทำงภำษำ (Please specify language level)

ดเีลศิ (Excellent), ด ี(Good), ปำนกลำง (Fair), ไมด่ ี(Poor)

งำนอดเิรก (Hobbies)

ไทย (Thai) ค ำ/นำท ี(wpm) อังกฤษ(Eng) ค ำ/นำท ี(wpm)

จาก (From) ถงึ (To)

คณุเป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิของชมรม/สมำคมใดหรอืไม่ ไม ่(No) ใช ่(Yes) ชือ่ชมรม / สมำคม
Are you a member of any club or associate? Club Associates name

ประวตัคิรอบครวั Family Profile

ประวตักิารศกึษา Education Background

ทกัษะ / ความสามารถ (Skills)

ประวตัฝึิกอบรม/ดงูาน/การฝึกงาน (Training & Development Program / Internship Program)

ระยะเวลา Period

จนี (Chinese)

ภำษำอืน่ ๆ ระบุ

Courses Institute

สถาบนัหลกัสตูร 

(Language)

ภาษา

พมิพด์ดี (Typing Skills)

ปวส.

ปรญิญำตรี

ปรญิญำโท

อืน่ๆ

ระดบัการศกึษา
Education Level

ประถมศกึษำ

มัธยมศกึษำ

ปวช.

จาก (From)

คณะ/สาขาวชิา
Major

สถาบนัการศกึษา
Institute ถงึ (To)

สถานทีท่ างาน

อังกฤษ (English)

ชือ่-สกลุ Name
Company

อาชพี
Occupations

เพศ
Gender



จาก (From) ถงึ (To)

รำยละเอยีดงำนทีท่ ำ 

Job Description

สำเหตทุีอ่อก
Reason to leave

จาก (From) ถงึ (To)

รำยละเอยีดงำนทีท่ ำ 

Job Description

สำเหตทุีอ่อก
Reason to leave

จาก (From) ถงึ (To)

รำยละเอยีดงำนทีท่ ำ 

Job Description

สำเหตทุีอ่อก
Reason to leave

จาก (From) ถงึ (To)

รำยละเอยีดงำนทีท่ ำ 

Job Description

สำเหตทุีอ่อก
Reason to leave

จาก (From) ถงึ (To)

รำยละเอยีดงำนทีท่ ำ 

Job Description

สำเหตทุีอ่อก
Reason to leave

ระยะเวลา  Period
ชือ่บรษิทั/ทีอ่ยู่ ต าแหนง่ เงนิเดอืนสดุทา้ย
Company’s name Position Latest Salary

ระยะเวลา  Period

Company’s name Position Latest Salary

ระยะเวลา  Period

ชือ่บรษิทั/ทีอ่ยู่ เงนิเดอืนสดุทา้ยต าแหนง่

ชือ่บรษิทั/ทีอ่ยู่ เงนิเดอืนสดุทา้ย
Company’s name Latest Salary

ต าแหนง่
Position

ประวตักิารท างาน (สถานทีท่ างานสดุทา้ยขึน้กอ่น) / Work Experience (Present to Previous)

ต าแหนง่

ต าแหนง่
Position

ระยะเวลา  Period
ชือ่บรษิทั/ทีอ่ยู่ เงนิเดอืนสดุทา้ย
Company’s name Latest Salary

เงนิเดอืนสดุทา้ย
Position

ระยะเวลา  Period

Company’s name

ชือ่บรษิทั/ทีอ่ยู่
Latest Salary



ทำ่นมยีำนพำหนะเป็นตนเองหรอืไม?่   (Do you have your own transportation?)

รถยนต ์(Car) ไมม่ ี(No) ม ี/ ใบอนุญำตประเภท (Yes /Type of license)

รถจักรยำนยนต ์(Motorcycle) ไมม่ ี(No) ม ี/ ใบอนุญำตประเภท (Yes /Type of license)

ทำ่นมญีำตเิป็นพนักงำน หรอืท ำงำนกับบรษัิทหรอืไม?่  (Do you have your relative work with company?) own transportation?)

ไมม่ ี(No) ม ี(Yes) ชือ่-สกลุ (Name)

บรษัิท (Company)

ทำ่นเคยถกูเลกิจำ้ง จำกงำนหรอืไม?่   (Have you ever been terminated?)

ไมเ่คย (No) เคย กรณุำระบ ุ(Yes, please specify)

ทำ่นสำมำรถท ำงำนตำ่งจังหวดัไดห้รอืไม?่   (Are you available to work at upcountry?)

ขัดขอ้ง (Not available) ไมข่ัดขอ้ง (Available, please specify location)

ทำ่นเคยถกูฟ้องรอ้งด ำเนนิคด,ี ตอ้งค ำพพิำกษำ หรอืตอ้งโทษจ ำคกุหรอืไม?่   (Have you ever been sued, final judgment or imprisonment?)

ไมเ่คย (No) เคย (Yes)

ทำ่นยนิยอมใหบ้รษัิทตรวจสอบประวตัจิำกทีท่ ำงำนเดมิหรอืไมห่รอืไม่? (Do you allow to check your past experience from your ex-company?)

ไมย่นิยอม (No) ยนิยอม (Yes)

ไม ่(No) ม ีกรณุำระบ ุ(Yes, please specify)

ทำ่นป่วยเป็นโรคตดิตอ่รำ้ยแรงหรอืมโีรคประจ ำตัวหรอืไม่?   (Have you ever been a contagious disease or congenital disease?)

ไม ่(No) ม ีกรณุำระบ ุ(Yes, please specify)

ทำ่นสบูบหุรีห่รอืไม?่   (Do you smoke?)

ไมส่บู (No) สบู / กรณุำระบคุวำมถี ่(Yes, How often?)

ทำ่นดืม่เหลำ้หรอืไม?่   (Do you drink?)

ไมด่ืม่ (No) ดืม่ / กรณุำระบคุวำมถี ่(Yes, How often?)

ทำ่นทรำบขำ่วสมัครงำนจำกทีใ่ด ?   (Where are you know the company news?)

ลงชือ่ผูส้มัคร

Signature

วนัที ่(Date)

บคุคลอา้งองิทีไ่มใ่ชญ่าต ิ(Reference)

Company

สถานทีท่ างาน

สถานทีท่ างาน

Company

บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ (Emergency Contact)

2 Soi 5, Sukhapipan 2, Prawet District, Bangkok 10250, Thailand, www.mcgroupnet.com

เลขที ่2 ถนนสขุาภบิาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2117-9999

บรษิทั แม็คกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   MC Group Public Company Limited

ชือ่-สกลุ ความสมัพนัธ์ โทรศพัท์

Name Relationship Tel.No.

        ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมทัง้หมดเป็นควำมจรงิ ถกูตอ้ง และสมบรูณ์ทกุประกำร หลังจำกบรษัิทวำ่จำ้งทำ่นท ำงำนแลว้ หำกปรำกฏวำ่ขอ้ควำมใน

ใบสมัครและเอกสำรทีน่ ำมำแสดง หรอืรำยละเอยีดทีใ่หไ้มเ่ป็นควำมจรงิ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหบ้รษัิทใชส้ทิธเิลกิจำ้งโดยไมต่อ้งจำ่ยคำ่ชดเชย หรอืคำ่เสยีหำย

ใด ๆ ทัง้ส ิน้ และไมต่อ้งบอกกลำ่วลว่งหนำ้

          I hereby certify that all information and statements name in this application are all true, corrected and completed. If any part of my statement is 

found to be untrue  after employment, I agree that Mc Group Plc. has its right to terminate my employment without any compensation or reimbursement.

Tel.No.

โทรศพัท์

Relationship

ความสมัพนัธ์

Name

ชือ่-สกลุ 

ต ำแหน่ง (Position)
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