King Wai Insurance
Public Company Limited
968 U Chuliang Bldg 15th Floor
Rama IV Road, Slom, Bangrak,
Bangkok Thailand 10500
Tel: +662 624 1000
Fax: +662 238 0836(UW)

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จําก ัด (มหาชน)

้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: +662 624 1000
โทรสาร: +662 624 0836 (แผนกรับประกันภัย)

ใบสมัครเขาทํางาน
EMPLOYMENT APPLICATION FORM
ตําแหนงและเงินเดือน / POSITION AND SALARY
ตําแหนง / Position: 1. ____________________________ 2. __________________________________
เงินเดือนที่คาดหวัง / Expected Salary:

_________

Photo 1
½”

วันที่พรอมเขาทํางาน / Date available for employment:______

ขอมูลสวนตัว / PERSONNEL INFORMATION
ชื่อ-สกุล
บัตรประจําตัวประชาชนหรือรหัสพาสปอรต
Name: ______________________________________ I.D. Card/Passport No.: ____________________________
ทีอ
่ ยู
Address:_____________________________________________________________________________________
เบอรโทรศัพททส
ี่ ามารถติดตอได
อีเมล
__________________________________Telephone No.:_________________ E-mail:______________________
วัน เดือน ป เกิด
อายุ
เพศ
สถานที่เกิด
Date of Birth: _______________ Age:_________ Sex: _____________ Birth Place: _________________________
ชนชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สวนสูง
น้าํ หนัก
กรุป
 เลือด
Race: __________ Nationality: ________Religion: _________Height: ________Weight: ______Blood Type: ______

ขอมูลทางครอบครัว / FAMILY DETAILS
สถานภาพสมรส / Marital Status:  โสด / Single  สมรส / Married
 หยา / Divorced
 เปนมาย / Widow
ชื่อคูส
 มรส
จํานวนบุตร
กําลังศึกษาอยู
คน
Spouse's Name: _________________________ No. of Children: ______ Studying: ___________ person(s)
ชื่อบิดา
อาชีพ
Father's Name: ___________________________________ Occupation: ___________________________________
ชื่อมารดา
อาชีพ
Mother's Name: ___________________________________ Occupation: ___________________________________

ประวัตก
ิ ารศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND
ระดับการศึกษา
Education Level

ประถม / Primary
มัธยม / Secondary
อนุปริญญา / Diploma

วิชาหลัก
Major Subject

โรงเรียน, วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
School, College, University

ประเทศ
Country

ระยะเวลา / Period
จาก / From
ถึง / To
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ประวัตก
ิ ารศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND (cont.)
ระดับการศึกษา
Education Level

วิชาหลัก
Major Subject

โรงเรียน, วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
School, College, University

ประเทศ
Country

ระยะเวลา / Period
จาก / From
ถึง / To

ปริญญาตรี /
Bachelors Degree
ปริญญาโท/ปริญญา
เอก / Master/Ph.D.
อาชีวะ / Vocational
อื่นๆ โปรดระบุ /
Others
(please specify)

การเขารวนการโครงการฝกสอนหรือใบรับรองตางๆ / TRAINING ATTENDED OR CERTIFICATE RECEIVED
ชื่อโปรแกรม/โครงการ

สถาบัน

Course/Title

ระยะเวลา / Period
จาก /From

Institution/Club

ถึง / To

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความสามารถทางดานภาษา / PROFICIENCY IN LANGUAGE(S)
การสนทนา/Conversation
ภาษา / Language

1.
2.
3.

ดีเลิศ
Fluent

ดี
Good

พอใช
Fair

ทักษะการอาน / Reading
ดีเลิศ
Fluent

ดี
Good

พอใช
Fair

ทักษะการเขียน / Writing
ดีเลิศ
Fluent

ดี
Good

พอใช
Fair
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ความสามารถพิเศษ / SPECIAL SKILLS
คอมพิวเตอร / Computer:  ไมโครซอฟเวิรด / Microsoft Word
โครซอฟเพาวเวอรพอย / Microsoft PowerPoint
 อื่นๆ / Others:

 ไมโครซอฟเอ็กซเซล / Microsoft Excel

พิมพดีด / Typing Speed:  ภาษาอังกฤษ / English____ คํา/นาที Wpm  ภาษาไทย / Thai__________ คํา/นาที Wpm
ใบอนุญาตยานพาหนะ
Driving License

� ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอรใซค
Motor Cycle Driving License

� ใบอนุญาตขับขี่รถยนต
Car Driving License

อื่นๆ / Others: 1. ______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

ประวัตก
ิ ารทํางาน / EMPLOYMENT RECORD(S)
นายจาง / Employer
1.

2.

3.

4.

ตําแหนง
Position

ระยะเวลา / Period
จาก / From

ถึง / To

เงินเดือน
Salary

เหตุทล
ี่ าออก
Reason for
Leaving

 ไม
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ขอมูลอืน
่ ๆ / OTHER DATA
1.รางกายคุณเคยไดรับบาดเจ็บอยางรายแรงหรือเคยมีสุขภาพที่ไมสมบูรณจากโรครายตางๆซึ่งรวมถึงภาวะความผิดปกติทางดาน
จิตใจมาแลวหรือไม? / ใHave you ever been or are you suffering from any physical impairment, disability or disease
including any nervous/mental disorder?
 เคย / Yes
 ไมเคย / No
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify: _____________________________________
2. สําหรับเพศหญิง, โปรดระบุวาตอนนี้คุณกําลังตั้งครรภหรือไม? / For females, please state whether you are now
pregnant.
 กําลังตั้งครรภ / Yes
 ไมไดตั้งครรภ / No
3. คุณมีญาติพี่นองที่ทํางานอยูในบริษัทนี้หรือไม? / Do you have any relative(s) working in this company/Business Units?
 มี / Yes
 ไมมี / No
ถามี โปรดระบุชื่อ / If yes, please specify the name: ______________________________________
4. Have you ever been employed in any way to this company?
 เคย / Yes
 ไมเคย / No
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify: _______________ สถานที่ / place: ______________ ตําแหนง /
position: ___________________จาก / from: _____________ ถึง / to: ______________
5. คุณเคยมีคดีเกี่ยวกับศาลหรือตองโทษจําคุกหรือไม? / Have you ever been arrested or convicted of a crime?
 เคย / Yes  ไมเคย / No ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please specify: ______________________
__________________________________________________________________________
6. ทางบริษัทใครขออนุญาติตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงานกับนายจางคนปจจุบันไดหรือไม? / May we inquire with your
present employer regarding your qualifications and character?
 อนุญาติ / Yes
 ไมอนุญาติ / No
7. คุณเคยผานการรับราชการทหารมาแลวหรือไม? / Have you performed Military service?
 พนพันธะแลว / Exempted
 ผอนผัน / Pending
 ยังไมพนพันธะ / Not Exempted
8. คุณเคยถูกไลออกจากงานหรือพักงานจากนายจางหรือไม? / Have you ever been dismissed or suspended from the
service of any employer?
 เคย / Yes
 ไมเคย / No
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please explain: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
9. คุณเคยลมละลายหรือมีหนี้สินหรือไม? / Are you bankrupt / in debt?  เคย / Yes
 ไมเคย / No
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด / If yes, please explain: __________________________________________
10. ชื่อบุคคลที่ติดตอไดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน / Emergency Contact:
ชื่อ / Name: __________________________ ความสัมพันธ / Relationship: ______________________
ที่อยู / Address: ___________________________________________________________________
เบอรโทรศัพท / Telephone No: ________________________________________________________
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ชือ
่ ผูอ
 า งอิง / REFERENCE(S) (ไมควรใชชอ
่ื ญาติพน
ี่ อ
 ง / Names of relatives should not be given)
ชื่อ-สกุล
Name

ทีอ
่ ยูและเบอรตด
ิ ตอ
Address & Contact Number

อาชีพ
Occupation

1.
2
3.

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดทีแ
่ จงไวนถ
ี้ ก
ู ตองตาความเปนจริงและถูกตอง ขาพเจายอมใหบริษท
ั ยกเลิก
สัญญาจางโดยทันที ในกรณีทข
ี่ อ
 มูลทีข
่ า พเจาแจงไวเปนขอมูลเท็จ
I hereby certify that all the information I have provided in this Employment Application are
true and correct. I agree that any false statement which I may have made herein shall
constitute grounds for my termination.

________________________
ลายเซ็นตผส
ู มัคร
Applicant’s signature
___/___/___
วันที่ Date

