
   

 

บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
HRA – 9/2 

15/10/09 Rev. 3 

SYNTEC CONSTRUCTION PCL รหสั _________________ 

 WWW.SYNTECCON.COM 

รูปถ่าย 
Photograph 

 ใบสมัครงาน 
เอกสารแนบ  รูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน  หนงัสือรับรองการทํางานที่ผ่านมา 

Enclosures  สําเนาบตัรประชาชน  หลกัฐานการศกึษา (สําเนาใบรับรอง  อ่ืนๆ ______________________ 

  ใบ Pay Slip หรือสําเนาบญัชีเงินเดือน     การศกึษาและสําเนาปริญญาบตัร)  ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) เลขที่ ________________________ 

ตําแหน่งที่สมคัร _______________________________________________________________ อตัราเงินเดือนที่ต้องการ __________________________________ บาท 
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ช่ือ – นามสกลุ ภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว _______________________________________ นามสกลุ ___________________________________________ 

 Mr./Mrs./Ms _______________________________________ Last name _________________________________________ 

ที่อยูปั่จจบุนั  

 

เลขที่ ___________________________ หมูบ้่าน ___________________________________  ซอย _______________________ 

ถนน ____________________________ แขวง/ตําบล ____________________________ เขต/อําเภอ _____________________ 

         จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _______________ โทรศพัท์ _______________ โทรศพัท์มือถือ__________________ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน เลขที่ ___________________________ หมูบ้่าน ___________________________________  ซอย _______________________ 

ถนน ____________________________ แขวง/ตําบล ____________________________ เขต/อําเภอ _____________________ 

จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _______________ โทรศพัท์ _______________ โทรศพัท์มือถือ___________________ 

ที่อยูปั่จจบุนัเป็นของ  บ้านตนเอง  บ้านบิดา/มารดา  บ้านญาต ิ  บ้านเชา่  อ่ืนๆ_________________________________ 

วนัเดือนปีเกิด ______________________ อาย ุ____________ ปี สถานที่เกิด ____________________ สว่นสงู _______________ นํา้หนกั _______________ 

ศาสนา __________________________ สญัชาติ ________________________________________ เชือ้ชาติ _______________________________________ 

เลขที่บตัรประชาชน _______________________________________ สถานที่ออกบตัร ___________________________ วนัหมดอาย ุ___________________ 

สถานภาพสมรส 
 โสด  แตง่งานจดทะเบียน 

 แตง่งานไมจ่ดทะเบียน 

 หยา่  หม้าย  แยกกนัอยู ่ตัง้แตว่นัที_่__________________ 

คูส่มรส นาย / นาง ________________________________________ นามสกลุ ________________________________________อาชีพ ______________________ 

ที่อยูข่องคูส่มรส เลขที่ ___________________________ หมูบ้่าน __________________________________    ซอย ___________________________ 

 

 

สถานที่ทํางานของคูส่มรส 

ถนน ____________________________ แขวง/ตําบล ____________________________ เขต/อําเภอ _________________________ 

จงัหวดั ________________________________ รหสัไปรษณีย์ _________________________ โทรศพัท์ _______________________ 

______________________________________ ตําแหน่ง ___________________________ โทรศพัท์ _________________________ 

จํานวนบตุร ________ คน  คนที่ 1. อาย_ุ______ปี คนที่ 2. อาย_ุ______ปี คนที่ 3. อาย_ุ______ปี   

บิดา: ช่ือ – นามสกลุ _____________________________________________ สญัชาติ ___________         มีชีวิตอยู ่       เสียชีวิต     อาชีพ ____________________ 

มารดา: ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________ สญัชาติ ___________         มีชีวิตอยู ่       เสียชีวิต     อาชีพ ____________________ 

ในกรณีฉกุเฉินแจ้ง ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________ ความสมัพนัธ์ ____________________________ 

ที่อยู ่___________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ________________________________ 

  บคุคลอ้างอิงที่ทํางานกบับริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ช่ือ – นามสกลุ ________________________________________________ ความสมัพนัธ์ ______________________________ โทรศพัท์ ________________ 

สถานภาพทางทหาร :   จะถกูเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเม่ือ ____________________________  ผ่านการเกณฑ์ทหารเม่ือ____________________ 

ได้รับการยกเว้นทางทหารเพราะ   ร่างกาย/สขุภาพ ไมผ่่าน   จบัได้ใบดํา   ผ่านการเป็นนกัศกึษาวิชาทหาร  อ่ืนๆ _________________ 
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 ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา ระยะเวลา วฒิุ / สาขา คะแนนเฉลี่ย 

จาก ถึง 

ประถมศึกษา      

มธัยมศึกษา      

อาชีวศึกษา ปวช.      

ปวส.      

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

อ่ืนๆ               _________________      

Position applied for Expected Salary  

Present Address 

Permanent address 

Present address is belonged to Self Family Relatives Rental Others 

Date of birth Age Place of birth Weight Height 

Religion Nationality Race 

ID. Card No. Place of Issue Expired date 

Marital Status Single Divorced Widowed Separated as of 

Spouse’s name Last name Occupation 

Address 

Spouse’s workplace 

 Number of children 

 

Position Phone 

1. Age 2. Age 3. Age 

Father’s name 

 
Nationality Occupation 

Nationality Occupation Mother’s name 

 Emergency contact name 

 
Relationship 

Relationship 

Phone 

Phone Address 

Phone Name 

 Military status 

 

House number 

House number 

Road 

Road 

Postal code 

Postal code 

Phone Mobile phone 

Phone 

House number 

Road 

Postal code 

Educational level 

 

Name of institute 

 

Period 

 From 

 

To 

 

Major / Subject 

 
Primary school 

 Secondary school 

 Voc. 

 Diploma 

 Bachelor’s degree 

 Master’s degree 

 Ph. D.  

 Others 

Photograph 

A copy of ID card  

 

A reference working at Syntec construction Public Company Limited. 

 

Name of village 

Name of village 

Name of village Soi 

Soi 

Soi 

District/Amphur 

District/Amphur 

 

District /Amphur 

 

Province 

Province 

Province 

Sub district/Tumbol 

Sub district/Tumbol 

Sub district/Tumbol 

A copy of housing certificate  A copy of employment certificate  

Physical disability 

 

Got a military drawing ballot 

 

Will be served military service on 

 

Discharged on 

 Completed R.O.T.C. 

 

Exempted from military service 

 
Others 

Vocational 

Married 

Not Registered 

A copy of transcript and 

 A copy of degree testimonial  

 

Other 

Professional license No. 

GPA. 

A copy of pay slip  

 Baht  

Mobile phone 

Alive 

Alive 

Deceased 

Deceased 

http://www.synteccon.com/
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เร่ิมจากปัจจบุนัไปอดีต 
 

1.  บริษัท ____________________________________________________________ ประเภทธรุกิจ _______________________________________________ 

ที่อยู ่_____________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ___________________________ 

เร่ิมทํางานเม่ือ _______________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนเร่ิมต้น_______________ บาท 

วนัสิน้สดุการทํางาน ___________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนสดุท้าย______________  บาท 

ผู้บงัคบับญัชา โดยตรง ช่ือ ____________________________________________ตําแหน่ง___________________________________________________ 

ลกัษณะงานโดยยอ่ ____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

สาเหตกุารออกจากงาน_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. บริษัท ____________________________________________________________ ประเภทธรุกิจ _______________________________________________ 

ที่อยู ่_____________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ___________________________ 

เร่ิมทํางานเม่ือ _______________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนเร่ิมต้น_______________ บาท 

วนัสิน้สดุการทํางาน ___________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนสดุท้าย______________  บาท 

ผู้บงัคบับญัชา โดยตรง ช่ือ ____________________________________________ตําแหน่ง___________________________________________________ 

ลกัษณะงานโดยยอ่ ____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

สาเหตกุารออกจากงาน_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  บริษัท ____________________________________________________________ ประเภทธรุกิจ _______________________________________________ 

ที่อยู ่_____________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ___________________________ 

เร่ิมทํางานเม่ือ _______________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนเร่ิมต้น_______________ บาท 

วนัสิน้สดุการทํางาน ___________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนสดุท้าย______________  บาท 

ผู้บงัคบับญัชา โดยตรง ช่ือ ____________________________________________ตําแหน่ง___________________________________________________ 

ลกัษณะงานโดยยอ่ ____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

สาเหตกุารออกจากงาน_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.  บริษัท ____________________________________________________________ ประเภทธรุกิจ _______________________________________________ 

ที่อยู ่_____________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ___________________________ 

เร่ิมทํางานเม่ือ _______________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนเร่ิมต้น_______________ บาท 

วนัสิน้สดุการทํางาน ___________________________  ตําแหน่ง __________________________________  เงินเดือนสดุท้าย______________  บาท 

ผู้บงัคบับญัชา โดยตรง ช่ือ ____________________________________________ตําแหน่ง___________________________________________________ 

ลกัษณะงานโดยยอ่ ____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

สาเหตกุารออกจากงาน_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Company’s name 

 

Type of business 

 
Address Phone 

Starting date Position 

Position 

First Salary 

Last Salary Ending date 

 Position 

Job description 

Reason of leaving 

Company’s name 

 

Company’s name 

 

Company’s name 

 

Type of business 

 

Type of business 

 

Type of business 

 

Address Phone 

Starting date Position 

Position 

Position 

First Salary 

 Last Salary 

 

Job description 

Reason of leaving 

Ending date 

Address Phone 

Starting date 

Ending date 

Job description 

Position 

Position 

Position 

First Salary 

 Last Salary 

 

Reason of leaving 

Address 

Starting date Position 

Phone 

Ending date 

Job description 

Reason of leaving 

Position 

Position 

First Salary 

 Last Salary 

 

Please periodically state your work experiences (form present to past) 

 

Name of boss 

Name of boss 

Name of boss 

Name of boss 

Baht  

Baht  



ความสามารถพิเศษ 
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 ภาษา (โปรดระบวุา่ ดี ปานกลาง พอใช้ ) 

คอมพิวเตอร์โปรแกรม ______________________________________________ ภาษา พดู อา่น เขียน 

พิมพ์ดีด ไทย   นาทีละ ____________ คํา    องักฤษ นาทีละ ____________ คํา องักฤษ     

ขบัรถจกัรยานยนต์  ได้  ไม่ได้  มีพาหนะ  ไม่มีพาหนะ จีน           

ขบัรถยนต์  ได้  ไม่ได้  มีพาหนะ  ไม่มีพาหนะ อ่ืนๆ         

เลขที่ใบอนญุาตขบัรถจกัรยานยนต์    ประเภท 

เลขที่ใบอนญุาตขบัรถยนต์              ประเภท 

การเขียนโปรแกรม  

อ่ืนๆ  

ฝึก
อบ

รม
  T

ra
in

in
g หลกัสตูรการสมัมนา / ฝึกอบรม ระยะเวลา สถาบนัการสมัมนา / ฝึกอบรม 
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การสอบประวตัิการทํางานจากผู้บงัคบับญัชาเดิม  ได้ 

  ไมไ่ด้ เพราะ _________________________________________________________________ 

ทา่นเคยถกูบริษัทให้ออกจากงานหรือไม ่  เคย เพราะ __________________________________________________________________ 

  ไมเ่คย 

ข้าพเจ้าเคย ทํางานกบับริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) มาก่อน 

  เคย ในตําแหน่ง ______________________ หน่วยงาน ________________________ ตัง้แต ่_________________________________ 

  ไมเ่คย 

การปฏิบตัิงานในตา่งจงัหวดั  ได้  ประจํา  ชัว่คราว  

  ไมไ่ด้ เพราะ ___________________________________________________________________________________ 

ทา่นสามารถเร่ิมงานได้เม่ือ _______________________________________________________________________________________________________ 

 ทา่นมีโครงการศกึษาตอ่ในระดบั   ________________________  สาขา_______________________________________ ในปี________________________ 

 ทา่นทราบขา่วการสมคัรงานจากสื่อใด _____________________________________________________________________________________________ 

บคุคลซึง่ไมใ่ชญ่าติหรือนายจ้างเดิมซึง่มีประวตัิ และความประพฤตขิองข้าพเจ้า และสามารถให้คํารับรองเก่ียวกบัความประพฤติของข้าพเจ้าได้  

( เขียนให้ครบทัง้ 3 ช่ือ ) 

1. ช่ือนามสกลุ __________________________________________ ตําแหน่ง _______________________________ บริษัท __________________________ 

ที่อยู ่_______________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ________________________ 

2. ช่ือนามสกลุ __________________________________________ ตําแหน่ง _______________________________ บริษัท __________________________ 

ที่อยู ่_______________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ________________________ 

3. ช่ือนามสกลุ __________________________________________ ตําแหน่ง _______________________________ บริษัท __________________________ 

ที่อยู ่_______________________________________________________________________________________ โทรศพัท์ ________________________ 

 

Special skills Language skills (Good, Fair, Poor) 

Computer literate program Languages Speaking Reading Writing 

English 

Chinese 

Others 

Period Training Courses Institution 

References who are not relative. 

Name Position Company’ name 

Address Phone 

Name Position Company’ name 

Address Phone 

Name Position Company’ name 

Address Phone 

When will you be available to start work? 

Riding license No. 

Driving license No. 

Type of license 

Type of license 

Program Writing 

Others 

Typing (Thai) Words/Minute (English) Words/Minute 

Riding? Yes No 

Driving? Yes No 

Could we ask for your more information from your 
former boss? 

Yes 

No, because 

Yes, because 

No  

Had you ever been laid off? 

Had you ever been employed by the Syntec Construction PCL.? 

No  

Yes, in the position  Department  As of 

No, because 

Yes 

A personal vehicle 

A personal vehicle 

No vehicle 

No vehicle 

Could you work at another place in         

countryside?  

Permanent Temporary 

Do you have any plan to further study? Major / Subject In year 

How did you know about application? 
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งานอดิเรก หรือ กิจกรรม ___________________________________________________________________________________________________________ 

ระยะเวลาห้าปีที่ผา่นมา ทา่นเคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและต้องนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือไม ่

 เคย ด้วยโรค___________________________________ระยะเวลา_____________________เดือน_____________________วนั 

 ไมเ่คย 

ทา่นมีโรคประจําตวัหรือไม ่

 มี โรค ________________________________________________________________________________________________ 

 ไมมี่ 

ทา่นเคยถกูดําเนินคดี หรือต้องโทษคดอีาญา หรือไม่ 

 เคย         คดี _____________________________ เม่ือ ___________________________ ผลการตดัสนิ __________________ 

 ไมเ่คย 

ทา่นมีข้อมลูอ่ืนใดที่จะแจ้งให้บริษัทฯ รู้จกัทา่นมากขึน้นอกเหนือจากการให้ข้อมลูในใบสมคัร และด้วยเหตผุลสนบัสนนุใดที่ทาํให้บริษัทฯ สมควรเลือกทา่นเข้า

เป็นพนกังานของบริษัทฯ กรุณาชีแ้จง 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ และเข้าใจดวีา่การให้ข้อความอนัเป็นเท็จในใบสมคัรนี ้บริษัทฯ มีสิทธ์ิ ที่จะเลิก

สญัญาการจ้างงานกบัข้าพเจ้าได้ทนัท ีโดยปราศจากการเรียกร้องเงินชดเชยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

ลงช่ือผู้สมคัร Applicant’s Signature __________________________________________________ วนัที่  Date ______________________________________ 
  

สาํ
ห

รับ
เจ้

าห
น้

าที่
บ

ริษั
ท

ฯ 
/ A

ut
ho

riz
ed

 p
er

so
ns

 o
nl

y 

สรุปผลการสัมภาษณ์   บรรจุ  รอ  ปฏิเสธ 

อ่ืนๆ ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

เห็นสมควรบรรจ ุนาย / นาง / นางสาว _________________________________________ นามสกลุ Last name  _____________________________________ 

ตําแหน่ง __________________________________________ สว่น _______________________________________ ฝ่าย _____________________________ 

อตัราเงินเดือน _____________________ คา่ครองชีพ _____________________ รายได้อ่ืนๆ  _____________________ เร่ิมงานวนัที่ ____________________ 

ลงช่ือผู้อนมุตัิ Approved by _______________________________________ 

(ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) 

Director of Human Resource and Administration Department 

วนัที ่Date _____________________________________________________ 

ลงช่ือผู้อนมุตัิ  Approved by _______________________________________ 

(ผู้มีอาํนาจลงนาม)  Authorized Person 

วนัที่ Date _____________________________________________________ 

 

 

Hobbies / Activities 

During the past five years, have you ever got any serious illnesses or being recuperated at a hospital?  

Yes, please state 

No 

Have you got any congenital diseases?    

Yes, please state 

No 

Period 

Have you ever been subjected in any criminal cases? 

Yes, in a lawsuit of Since Result of judgment 

No 

Do you have any information to support yourself for our consideration? 

I certify that all matter mentioned above is entirely true. If I give any fault information on this application, the company is entitled to terminate the contract of 

employment immediately without paying for any compensation.  

Interview Result   Should be appointed Hold Rejected 

Others  

  We agree to appoint Mr. / Mrs. / Miss 

Position   

Section   Division  

Rate of salary Cost of living allowance  Other income   Starting date 


	เอกสารแนบ
	Enclosures
	เริ่มจากปัจจุบันไปอดีต


