
Positio

ตําแหนงท
Docum
○ ID Ca

Name i
Name i
Date of
Age อายุ 
Telepho
เบอรโทรศัพ
Present
 
Perman
 
ID Card
พาสปอรต 

Marital
Spouse
 
Office A

 
Military
อื่นๆ 
Contact
บุคคลที่ติดต

Educ
Le

ระดับก
Doctora
ปริญญาเอก
Master D
ปริญญาโท 
Bachelo
ปริญญาตร ี
Diploma
ปวิชาชีพชั้น
Certifica
ประกาศนีย
High Sch
TOEIC, T
IELTS, O

 

on Applied F

ทีสมัคร 
ent for Appli
ard/ Passpor
Applicati

n English ชื่อภ
s Thai ชื่อภาษาไ
f Birth วันเกิด 

one 
พท 

Home

t Address ท่ีอยู

nent Address

d No./Passpo

l Statusสถานภา
’s Name ชื่อคูส

Address ที่ทํางาน

y Status สถานะ

t Person in c
ตอไดในกรณีฉุกเฉิน

cational 
evel 
การศึกษา 
al Degree 
ก 

 
 

Degree 
 

 
 

or Degree   
 

a 
.นสูง  

 
 

ate 
บัตร 

 
 

hool มัธยม  
TOEFL, 
Others อื่นๆ 

 
 

 For  

ication เอกสารป
rt บัตรประชาชน    
on form is p
ใบสมัครเปนส

ภาษาอังกฤษ 
ไทย 

e บาน 

ยูปจจุบัน 

s ท่ีอยูตามทะเบียนบ

ort No. เลขบัตรป

พสมรส   ○ Sing
สมรส 

น 

ะทางทหาร ○Exem

ase of Emerg
น 

Name of De
Subject ช่ื

 

ประกอบการสมัคร  
 /พาสปอรต           

 part of consi
สวนหนึ่งของกา

Nationa
Height 
Office ท่ี

บาน 

ประชาชน/

gle โสด  ○ Mar
Occupatio

mpted ไดรับการ

gency  Na

Educa
egree And Ma
อปริญญาและวิชาเอ

Chang

W
JOB

Expecte

เงินเดือนท่ี
          ○ House
       ○ Educa
ideration, p
รพิจารณา โปรด

ality สัญชาติ 
สวนสูง 

ท่ีทํางาน 

Issued at อ

rried สมรส   ○
on อาชีพ 

ยกเวน ○Militar

ame ชื่อ

ational Back
jor 
ก 

Scho

ging the

Wells
B APPLIC

 

d started Sa

ตองการ 
e registration
ational Docum
lease fill thi
ดกรอกขอความใ

Weig
Mobile มือถือ 

ออกให ณ ท่ี D

○ Divorced หย

ry studied ผานก

kground ประ
ool or Institute

ช่ือสถาบันการศึ

e world

s Inte
CATION 

alary 

n ทะเบียนบาน      
ments วุฒิการศึก
is form com
ใหครบถวน 

Place
ght น้ําหนัก 

E

Date Issued วนั

ยาราง    ○ Wid
No of childr
○ Male ชาย__
○ Female หญิ

การศึกษาวิชาทหาร 

Phone เบอรโท

ะวัติการศึกษา 
e’s Name 
กษา 

d, one s

ernat
FORM

        ○ Photo
กษา     ○Other
mpletely. 

Gender
เพศ             

e of Birth สถา
Blo

‐mail Addres

นท่ีออกบัตร 

dowed มาย   ○
en จํานวนบุตร 
___________ 
ญงิ_________ 

○Discharge ผ

ร. Rel

Country 
ประเทศ 

student

tiona

  
 

o รูปถาย 
s อื่นๆ 

:  ○Male   ○F
           ชาย              
นที่เกิด 
ood Type หมูเลื
ss อีเมลล 

Expired Dat

 Separated แ
Childre
จํานวนบุตรท

านการเกณฑทหาร 

lationship คว

Date Atten
ระยะเวลาศึกษ

From จาก T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t at a ti

al Sch

Photo 
รูปถาย 

Female 
    หญิง 

ลือด 

e วันหมดอายุ

ยกกันอยู 
n in school
ท่ีกําลังศึกษาอยู 

○ Others 

ามสัมพันธ 

ded
ษา 

GPA
เกรด
เฉลี่ย To ถึง 

ime…

hool  



 

Work Experience ประสบการณการทํางาน 
List of Pervious Employment 

ประวัติการถูกจางงาน 
Date of Employment Position

ตําแหนง 
Contact Number

เบอรท่ีทํางาน From จาก To ถึง 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Special Ability ความสามารถพิเศษ 
Computer Skill คอมพิวเตอร             Hardware ฮารดแวร                           Training/Certificate ประกาศนียบัตร  /การอบรม  
                                                          Software ซอฟแวร 
Art  and Performing Arts ศิลปะ และศิลปะการแสดง 
Sports กีฬา 
Others อ่ืนๆ 
Relatives or friends working in Wells                    Yes มี               No ไมมี                 Once employed by Wells 
คุณมีญาติหรือเพื่อนท่ีทํางานที่เวลสหรือไม     Name ช่ือ                                                              Relationship ความสัมพันธ 
Date available to start working วันที่สามารถเริ่มงานได 

           
 I certify that at all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information 
will fully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.  
ขาพเจาขอรับรองขอความขางตนทั้งหมดน้ีเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนหนึ่งตอนใดไมตรงกับความเปนจริง ขาพเจายอมรับวา การวาจางท่ีตกลงนั้นเปนโมฆะทันที 
 
                        Date__________________________________                                    Applicant Signature____________________________________________ 

 
FOR COMPANY USE ONLY 

Interview:  Date of Interview: Place: 
Date of Employment:  Position:
Started Salary:  Report to:
Probation Term:  Other conditions:
Remark:  Probation Contact No.
Evaluation  ○Qualified     ○Fair      ○Unqualified      ○Other 
Comments: 
 
Interviewer Signature 
 

Approved By: 

Date:  Date:
 

Language Ability ความสามารถทางภาษา 

Language 
ภาษา 

Speaking การพูด Writing การเขียน Understanding ความเขาใจ 

Exe. ดีมาก Good ดี Fair พอใช Exe. ดีมาก Good ดี Fair พอใช Exe. ดีมาก  Good ดี Fair พอใช
Thai ไทย          

English อังกฤษ          

Chinese จีน                  

           


	fill_81: 
	fill_82: 
	group_5: Off
	group_3: Off
	fill_83: 
	fill_84: 
	Male: Off
	F: Off
	fill_85: 
	Home: 
	fill_86: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_8: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	group_1: Off
	fill_97: 
	No of chi: Off
	fill_99: 
	fill_1: 
	fill_98: 
	group_2: Off
	fill_100: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_60_2: 
	Language: 
	fill_62_2: 
	fill_63_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	Row1: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	Row1_2: 
	Row1_3: 
	fill_43_2: 
	fill_44_2: 
	fill_45_2: 
	Row2: 
	Row2_2: 
	fill_48_2: 
	fill_49_2: 
	fill_50_2: 
	Row3: 
	Row3_2: 
	fill_53_2: 
	fill_54_2: 
	fill_55_2: 
	Row4: 
	Row4_2: 
	fill_58_2: 
	fill_59_2: 
	fill_64_2: 
	fill_65_2: 
	fill_66_2: 
	Date: 
	Interview: 
	Date of Interview: 
	Place: 
	Date of Employment: 
	Position: 
	Probation Term: 
	Other conditions: 
	Remark: 
	undefined: 
	Probation Contact No: 
	undefined_2: 
	Evaluation Qualified Fair Unqualified Other: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: 
	Approved By: 
	Date_2: 
	Date_3: 


