
PRACTIKA Co., Ltd.
1/8 M.1 Sukhaphiban 5 Rd Soi 94  Saimai  Bangkok  10220  Thailand

Tel : 02-533-3955 (20Line) Fax : 02-533-3644 , 02-533-3047

แหลง่ทีท่ราบขา่วการรับสมคัร : วนัทีส่มคัร (Date)
RESOURCES OF RECRUITMENT  ACKNOWLEDGEMENT

ต ำแหนง่ทีส่มคัร     1 2
Position Applied For 

เงินเดอืนทีต้่องกำร บำท / เดอืน
Salary Expectation 

ช่ือ-สกลุ (ไทย) ช่ือเลน่
Full Name (Thai)  : Nickname :

ช่ือ-สกลุ (องักฤษ) อีเมล
Full Name (English)  :    E-mail :
ทีอ่ยูปั่จจบุนั
Present Address : อายุ ส่วนสูง น า้หนัก
โทรศพัท์ทีบ้่ำน Age Height Weight

Tel. Office / Mobile / Pager  :

  Instagram :

เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา
Date of Birth : Nationality : Race : Religion :

บตัรประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ. เขต วนัทีห่มดอายุ
ID. Card No. : Issued office Expire date 
สถานภาพ โสด มีครอบครัวแล้ว หย่า ม่าย
Status Single Married Divorce Widowed
สถานะทางทหาร ปลดประจ าการ จะถกูเรียกใน พ.ศ. ได้รับการยกเว้น
Military Service Discharged To be call when : Exempt
เหตผุลทีไ่ด้รับการยกเว้น
Reason for exemption :

ช่ือ-สกุลคูส่มรส อาชีพ จ านวนบตุร
Spouse 's Name : Occupation : No. of children :

ทีท่ างานคูส่มรส ต าแหน่ง โทร
Spouse's office : Position : Tel.

อายุ
Age

1.
2.
3.
4
5.

ความสมัพนัธ์        โทร.
Emergency case contact to : Name Relationship        Tel. 

โทรทีท่ ำงำน
 Tel.Office :
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Tel. Home :

วนัที่/เดือน/ปีเกิด

ใบสมคัรงาน 

Facebook :

อาชีพ

ประวัตคิรอบครัว  (Family  Particulars)

Occupation

ภมิูล าเนาเดิม
Former Address :

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน/สถานศกึษา/ทีบ้่านความสมัพนัธ์
RelationFull Name

ช่ือ-สกุล
Address of office/institution/home

ประวัตส่ิวนตวั  (Personal Particulars)

โทร .          

 Tel .

โทรศพัท์ส ำนกังำน / มือถือ / วทิยตุดิตำมตวั

Photo

เพศ .        

Sex.

กรณีฉกุเฉินติดตอ่คณุ

ทีอ่ยู่/สถำนทีท่ ำงำน 
Address/Office :

QPFM-35-025
16 มีนาคม 2560

หญิง ชาย



เกรด
GPA

พดู อ่าน เขียน
Speaking Reading Writing

ไทย  Thai     ค ำ/นำที W/M
องักฤษ  Eng.     ค ำ/นำที W/M

                           ไมมี่  No มี Yes
        ไม่มี  No มี Yes

เร่ิมต้น สิน้สุด
Start Finish

ประเภทธุรกิจ
Business

โทร
Tel. 

สิน้สดุ
Last Salary
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เลขทะเบียน Plate No.
เลขทะเบียน Plate No.

ระบวุำ่  :  พอใช้ / ดี  /  ดีมำก

ความสามารถพเิศษ  (Special  Abilities)

องักฤษ  English

Foreign  Language

ภำษำตำ่งประเทศ

มหำวทิยำลยั    University

วฒิุกำรศกึษำ สำขำ
Institution From-to

ตัง้แตปี่-ปี

มธัยมศกึษำ    High School

Degree Major
ช่ือสถำนศกึษำ/ทีต่ัง้

ประถมศกึษำ    Primary School

วทิยำลยั/พำณิชย์/อำชีวะ
College/Commerial/Vocational

เคร่ืองใช้ส ำนกังำนทีท่ำ่นสำมำรถใช้ได้Specify  :  Fair / Good  /  Excellent

อ่ืน ๆ    Others

Computer Skills Office  equipment

ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์

กีฬำทีช่อบ Favourite SportPlease Mention 

อ่ืนๆ (ระบ)ุ Other

 พิมพ์ดีด Typing

ควำมสำมำรถพิเศษ  (Special  Abilities)

ทีต่ัง้
Name of Employer 

งำนอดิเรก Hobbies

1.ช่ือที่ท ำงำน 

Name of Employer / Address

Stating from (M/Y)

จีน Chinese

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบครัง้สุดท้ำย โดยสังเขป
Reason for leavingLast duites & Responsibilities

สำเหตุที่ลำออก

Last PositionStarting Position

Starting Salary
เร่ิมต้น

อัตรำเงนิเดอืน
Salary

ต ำแหน่งเร่ิมต้น

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / ที่ตัง้

Address : 

ต ำแหน่งสุดท้ำย

รถยนต์สว่นบคุคล

Position
ต ำแหน่งหน้ำที่ระยะเวลำท ำงำน (ด/ปี)

ใบอนุญำตขับรถยนต์ เลขที่  Driving License No.

รถจกัรยำนยนต์ Motercycle

Employment Record ( Starting with your present employer )
ประวัติการท างาน ( จากปัจจุบันถึงเร่ิมต้น  ตามล าดับ )

กิจกรรมที่เคยท าใน-นอกสถานศึกษา
Activities in-out College / University 

ระดบักำรศกึษำ

ประวัตกิารศกึษา   (Education)



เร่ิมต้น สิน้สุด
Start Finish

2.ช่ือที่ท ำงำน 

Name of Employer Business

ที่ตัง้ โทร

Address : Tel. 

เร่ิมต้น สิน้สดุ

Starting Salary Last Salary

เร่ิมต้น สิน้สุด
Start Finish

Business

ที่ตัง้ โทร

Address :   Tel. 

เร่ิมต้น สิน้สดุ

Starting Salary Last Salary

Telephone

PRACTIKA Co., Ltd.

Name of Employer / Address

Last duites & Responsibilities

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบครัง้สุดท้ำย โดยสังเขป

ประเภทธุรกิจ

หน้ำ3/5

Full Name Relationship Firm Address Position

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้  (Persons other than relatives who can be contacted)
ช่ือ-สกุล ความสัมพันธ์ สถานที่ท างาน/ที่อยู่ ต าแหน่ง

ประวัติกำรฝึกอบรมและกิจกรรมทำงสังคม

วันที่ / ระยะเวลำ
Date / Period Course / Training / Membership of Club, Association

รำยละเอียด
Details

ระยะเวลำท ำงำน (ด/ปี) ต ำแหน่งหน้ำที่
Stating from (M/Y) Position

Last Position
ต ำแหน่งเร่ิมต้น ต ำแหน่งสุดท้ำย
Starting Position

อัตรำเงนิเดือน
Salary

สำเหตุที่ลำออก
Reason for leaving

ต ำแหน่งสุดท้ำย
Last PositionStarting Position

ต ำแหน่งเร่ิมต้นName of Employer / Address

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / ที่ตัง้
Stating from (M/Y)

ระยะเวลำท ำงำน (ด/ปี)
Position

ต ำแหน่งหน้ำที่

Last duites & Responsibilities
อัตรำเงนิเดือน

Reason for leaving
สำเหตุที่ลำออกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบครัง้สุดท้ำย โดยสังเขป

3.ช่ือที่ท ำงำน ประเภทธุรกิจ

Salary

Name of Employer 

หลักสูตร / สมำชิก , สมำคม
Postion

ต ำแหน่งที่ได้รับ

โทรศัพท์



ไมเ่คย เคย (โปรดระบ)ุ
Good Fair

ดีมำก ดี ปำนกลำง ไม่ดี
Excellent Good Fair Poor

ไม่ มี ( โปรดระบ ุ)
No Yes ( Please specify )

ไมเ่คย มี ( โปรดระบ ุ)
No Yes ( Please specify )

ไม่ ตัง้ครรภ์  เดอืน
Yes Yes                             Months

ยนิด ี   Yes 
7) ทา่นเป็นผู้ตดิหรือเคยตดิยาเสพตดิหรือไม?่ ไม่ เคย
     Are you addicted to drugs or ever been habit-forming drug? No Yes

ไม่ มี ( โปรดระบ ุ)
No Yes

ไม่ ยนิด ี
No Yes

     ที่อยู่ โทรศพัท์ ควำมสมัพนัธ์
     Address Tel. Relationship

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่   ข้อมลูทัง้หมดข้ำงต้นเป็นควำมจริงทกุประกำร  หำกภำยหลงับริษัทฯ รับข้ำพเจ้ำท ำงำนแล้ว  ปรำกฏวำ่ข้อควำมในใบสมคัรนีไ้มเ่ป็นควำมจริง
ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้บริษัทเลกิจ้ำง  โดยไมจ่ำ่ยคำ่ชดเชยหรือคำ่เสยีหำยใด ๆ ทัง้สิน้
ALL STATEMENTS MADE IN THIS APPLICATION ARE COMPLETE AND CORRECT.I UNDERSTAND THAT FALSIFICATION OF ANY DATA REQUESTED 
ON THIS APPLICATION WILL BE CAUSE FOR AUTOMATIC DISMISSAL IF EMPLOYED, I HEREBY ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ AND AGREE TO
THE ABOVE STATEMENTS

ลงช่ือ ผู้สมัคร

Sign Applicant
www.practika.com               ( )e-mail : hr@practika.com วันที่  

Date  

กรอกข้อมลูใบสมคัรครบถ้วนสมบรูณ์ ส าเนาวฒิุการศกึษา

รูปถา่ย 1 นิว้ จ านวน 1 รูป ส าเนาใบผา่นงานส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบผา่นการเกณฑ์ทหาร(ชาย)

ส าเนาทะเบยีนบ้าน ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ลงช่ือ   วนัที่   
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10) โปรดระบช่ืุอและที่อยู่ของบคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน ช่ือ - สกลุ

ไม ่   No

8) ทา่นมีญาตหิรือคนรู้จกัท างานในบริษัทนีห้รือไม ่?

9) ทา่นยนิดใีห้บริษัทสอบถามข้อมลูของทา่นจากบริษัทที่ทา่นท างานอยู่หรือไม ่?
     Do not  have  any  relatives  employed by the company ?

     If currently  employed, may  we  contact  your  employer ?

     Have you been seriously ill or injured in the last two years?
4) ทำ่นเคยป่วยหรือประสบอบุตัเิหตรุุนแรงในชว่ง 2 ปีที่ผำ่นมำหรือไม ่?
     Do you have any physical disabilities ?

     Are you pregnant ?

1) นอกเหนือจากความผิดทางจราจร ทา่นเคยถกูกลา่วหาโทษทางอาญาหรือไม ่?
     Have you ever been convicted of a crime other than a minor traffic offense ?

5) ขณะนีค้ณุตัง้ครรภ์หรือไม ่?

3) ทา่นมีร่างกายสว่นใดผิดปกตหิรือไม?่

     Please specify the general condition of your health

     If hired,will you be able to travel up-country ?

     Please indicate name of contact  person

ข้อมูลทั่วไป ( GENERAL  INFOR MATION )

2) สขุภาพทัว่ไปของทา่น 

        

DO NOT WRITE IN THIS BOX (FOR OFFICAL USE ONLY)

ห้ำมเขียนในช่องด้ำนล่ำงนี ้ (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่บุคคลเท่ำนัน้)

               Name

แบบตรวจเอกสำรกำรสมัครงำน

6) ในกรณีที่ได้บรรจเุป็นพนกังาน ทา่นยนิดจีะเดนิทางไปท างานตา่งจงัหวดัเป็นครัง้คราวหรือไม ่?

ผู้ตรวจสอบ

ทา่นพร้อมที่จะปฏบิตังิานกบับริษัทฯ ได้ในวนัที่ 

Date available to start work  :

http://www.practika.com/


1.เหตใุดทา่นเลอืกมาสมคัรงานกบับริษัท แพรคตก้ิา จ ากดั

2.โปรดระบคุณุสมบตัหิลกัของทา่นอยา่งน้อย 3 ข้อ ทีเ่หมาะสมตอ่ต าแหนง่งานทีท่า่นได้สมคัรไว้กบับริษัท แพรคตก้ิา จ ากดั

3.เปา้หมายในชีวิตการท างานของทา่น โปรดอธิบาย

4.ทา่นคดิวา่เปา้หมายในชีวิตการท างานของทา่น เก่ียวข้องกบั เปา้หมายของบริษัทหรือไม ่อยา่งไร ( โปรดระบ)ุ
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PRACTIKA Co., Ltd.


