สถาบันประกันภัยไทย
Application for Employment
Please complete in you own handwriting
นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)
MR./MRS./MISS (in English)
ทีอยูป่ ั จจุบนั
Present Address
หมายเลขโทรศัพท์ทีบ้าน
Home Phone
สมัครตําแหน่ง
Position Applies for

( ) บ้านตนเอง ( ) บ้านเช่า
( ) อืนๆ ..........................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone
เงินเดื อน ทีประสงค์
Salary Desired Bath

1. ประวัติส่วนตัว (Personal Data)
วันเกิด
อายุ
Date of Birth
Age
หมายเลขบัตรประชาชน/Identity Card No.
นําหนัก
Weight
ชื อภรรยา/สามี

ส่ วนสู ง
Height

สถานทีเกิด
Place of Birth
ออกให้ทีอําเภอ/จังหวัด

สัญชาติ
Nationality
ออกบัตรวันที

ศาสนา
Religion
หมดอายุวนั ที

สถานภาพสมรส ( ) โสด ( ) แต่งงาน ( ) หย่า ( ) แยกกันอยู่ ( ) หม้าย
Marital Status
Single Married Divorced Separated Widowed
อาชี พ/ตําแหน่ง

Name of Registered wife/Husband

Occupation

ชื อและอายุของบุตร
1. ………………………………………...................……. 2. ……..........……………………………….. /
Children's Name & Ages
3. …………...................…………………………………. 4. ….........……………………………………
ชื อบิดา
ชื อมารดา
Father's Name
Mother's name
การรับราชการทหาร ( ) เกณฑ์แล้ว ( ) ยังไม่ได้เกณฑ์ ( ) ได้รับยกเว้น เพราะ ...............................................................................
Military Service
Served
Not yet
Exempted

2. ประวัติการศึกษา (Education)
ระดับการศึกษา
Level

ชื อสถานศึกษา
Names of Educational Institute

วันทีจบการศึกษา
Date of Graduation

วิชาเอก
Major Subject

มัธยมศึกษา
High School
อาชี วะ/วิชาชี พ
Vocational
มหาวิทยาลัย
University

การอบรมความรู ้ทางด้านการประกันภัย ( ) ไม่เคย
Insurance Training
( ) เคย (สาขาวิชา / สถานที) ............................................................................

คุณวุฒิ
Grad./Und.

การพิมพ์ดีด (ไทย/อังกฤษ)

ความสามารถด้านภาษา .......... ฟั ง .......... พูด .......... อ่าน .......... เขียน

Typing Skill (Thai/English)

Languages Skill

คอมพิวเตอร์

ความสามารถอืนๆ

Computer Skill

Other Abilities

Listening Speaking Reading Writing

3. ประวัติการทํางาน (Employment Record) : เริมจากงานปัจจุบันแล้ วย้ อนหลังไป (Start with your present position and work back)
บริ ษทั /ทีอยู่ (Name and Address of Employment)

ตําแหน่ง (Position/Title)

เงินเดื อนสุ ดท้าย (Last Salary)

ชื อหัวหน้า (Supervisor's Name)

เริ ม (From)

เหตุทีลาออก (Reason For Leaving)

บริ ษทั /ทีอยู่ (Name and Address of Employment)

ตําแหน่ง (Position/Title)

เงินเดื อนสุ ดท้าย (Last Salary)

ชื อหัวหน้า (Supervisor's Name)

เริ ม (From)

เหตุทีลาออก (Reason For Leaving)

บริ ษทั /ทีอยู่ (Name and Address of Employment)

ตําแหน่ง (Position/Title)

เงินเดื อนสุ ดท้าย (Last Salary)

ชื อหัวหน้า (Supervisor's Name)

เริ ม (From)

เหตุทีลาออก (Reason For Leaving)

บริ ษทั /ทีอยู่ (Name and Address of Employment)

ตําแหน่ง (Position/Title)

เงินเดื อนสุ ดท้าย (Last Salary)

ชื อหัวหน้า (Supervisor's Name)

เริ ม (From)

เหตุทีลาออก (Reason For Leaving)

ถึง (To)

ถึง (To)

ถึง (To)

ถึง (To)

4. บุคคลอ้ างอิง (Personal References) : บุคคลทีรู้จักท่ านดี 3 คน แต่ มิใช่ ญาติ (Three persons - not relatives)
1

ชื อ-นามสกุล (Name -Surname)

2

ทีอยู่ (Address)
ชื อ-นามสกุล (Name -Surname)

อาชี พ (Occupation)
โทร. (Tel.)
อาชี พ (Occupation)

ทีอยู่ (Address)
3

ชื อ-นามสกุล (Name -Surname)

เกียวข้องเป็ น (Relation)

เกียวข้องเป็ น (Relation)
โทร. (Tel.)

อาชี พ (Occupation)

ทีอยู่ (Address)

เกียวข้องเป็ น (Relation)
โทร. (Tel.)

5. กรณีฉุกเฉินหรือมีอุบัติเหตุให้ แจ้ ง (List persons to notify in the event of emergency)
ชื อ-นามสกุล (Name -Surname)

อาชี พ (Occupation)

ทีอยู่ (Address)

เกียวข้องเป็ น (Relation)
โทร. (Tel.)

6. ใครแนะนําให้ มาสมัครทีบริษัทฯ (Who referred you to this company?)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีปรากฏดังกล่าวนี ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ หากว่า ข้อความใดข้อความหนึ งไม่เป็ นความจริ ง อาจมี
ผลต่อการว่าจ้างของข้าพเจ้า (I certify that the above information is true and correct , I understand that any untrue statement may affect my
employment contract.)
วันที ...................................................
Date

ลงชื อผูส้ มัคร .................................................................
Signature of Applicant

