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รูปขนาด 1 นิว้
หรือ 2 นิว้ 

ใบสมัครงาน 
Employment Application 

ต าแหน่งงานที่สมัคร 1            2       
Position applied       

เงินเดือนที่ต้องการ         บาท / เดือน  วันที่พร้อมจะเร่ิมงานได้     
Expected Salary                         Bht. / Month   Starting Date  

          

ช่ือ – ช่ือสกลุ  นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ          
Name  Mr.   Mrs.  Miss        Other         

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้      รหัสไปรษณีย์  
Present Address       Postal Code 

โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ     อีเมล     
Home Tel   Mobile     E-Mail 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน       รหัสไปรษณีย์  
Permanent Address      Postal Code 

วัน/เดือน/ปีเกิด       อายุ    ปี 
Date of Birth       Age                       Years 

น ้าหนัก/ Weight      40 – 49 กก. (kg.)   50 – 59 กก. (kg.)   60 – 69 กก. (kg.)  
        70 – 79 กก. (kg.)   80 – 89 กก. (kg.)   90 – 99 กก. (kg.)        100 กก. (kg.) ขึน้ไป 

ส่วนสูง / Height    150 – 159 ซม. (cm.)   160 – 169 ซม. (cm.)   170 – 179 ซม. (cm.)    180 ซม. (cm.) ขึน้ไป 

สถานที่เกิด      เช้ือชาติ    สัญชาติ   
Place of Birth              Race            Nationality 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่  -  -  -  -   
Identity Card No. 

วันหมดอายุ      สถานที่ออกบัตร          
Expiry Date      Issued By 

สถานภาพการสมรส   โสด    สมรส    แยกกนัอยู ่                หมา้ย            หยา่ 
Marital Status         Single         Married         Separated       Widowed                 Divorced 

สถานภาพทางทหาร   ยงัไม่ไดเ้กณฑ์   เกณฑแ์ลว้   ไดรั้บการยกเวน้     
Military Status         NO                               YES                          Exempted, state reasons 
             

รายละเอียดครอบครัว 
Family Details 

ช่ือ-ช่ือสกุล 
Name-Surname 

อายุ 
Age 

อาชีพ/ต าแหน่ง 
Occupation/Position 

ที่อยู่/ที่ท างาน/สถาบันการศึกษา 
Address /Office Address /School 

บิดา  / Father       

มารดา / Mother                                              

พี่น้อง..................... คน         
Brother/Sister     

ท่านเป็นคนที่...............            
You are number            

1.  
 
2. 
 
3.  

   

คู่สมรส / Spouse     

   วัน/เดือน/ปีเกดิ 
Birth Date 

ระดับการศึกษา/ สถาบันการศึกษา 
Education Level/School 

จ านวนบุตร............ คน 
No. of Children              

1. 
 

2. 
 
3. 
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ประวัติการศึกษา 
Education Background 

ระดับการศึกษา 
Level 

ช่ือสถาบันการศึกษา 
Institute 

 

วฒิุท่ีได้รับ
Degree 

คณะ     
Faculty 

สาขา 
Major 

ตั้งแต่ พ.ศ. 
From 

ถงึ พ.ศ. 
To 

คะแนนเฉลี่ย 
G.P.A 

มัธยมศึกษา/ปวช. 
Secondary /Vocational 

       

ปวท./ ปวส. 
Diploma 

       

ปริญญาตรี 
Bachelor 

       

ปริญญาโท 
Master 

       

อ่ืนๆ 
Other 

       

 

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 
Job Training/Inspection/Apprenticeship 

วนั/เดือน/ปีที่อบรม 
Date/Year 

ช่ือหลักสูตร 
Course 

สถาบัน 
Institute 

วฒิุท่ีได้รับ 
Degree/Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

ความสามารถทางภาษา และความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
Language & Special Ability 

ภาษาต่างประเทศ 
Language 

การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing 

ความเข้าใจ 
Understanding 

พิมพ์ดีด 
Typing 

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor ไทย                       ค  า / นาที 
Thai                                   wpm.                             

          องักฤษ                  ค  า / นาที 
English                   wpm.                                                                            

            

คอมพิวเตอร์ Computer  
อื่นๆ other  
ขับรถยนต์                 ได ้       ไม่ได ้
Drive Car                            YES              NO                 

มีรถยนต์ส่วนตัว   มี        ไม่มี 
Own a car                       YES             NO                 

ใบอนุญาตขับขี่  มี เลขท่ี......................  ไม่มี  
Driving License      YES                                       NO 

ขับรถจักรยานยนต์    ได ้       ไม่ได ้
Ride Motorcycle                 YES               NO                 

มีรถจักรยานยนต์   มี         ไม่มี     
Own a motorcycle         YES            NO                 

ใบอนุญาตขับขี่  มี เลขท่ี....................... ไม่มี  
Driving License   YES                                          NO 

ก าลังศึกษาต่อ 
Present Study 

ช่ือสถาบันการศึกษา 
Institute 

สาขา 
Major 

ต้ังแต่ 
From 

คาดว่าจะจบปี 
Expected Graduation 

 ภาคปกติ Day Time Course 
 ภาคพิเศษ Evening Course 
 อื่นๆ Others 
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ประสบการณ์การท างาน (เร่ิมจากงานปัจจุบันย้อนหลังไปตามล าดับ รวมถึงงานช่ัวคราว) 
Working Experience (Start with your present and previous positions including temporary work) 

ต้ังแต่(ว/ด/ป) 
From 

ถึง(ว/ด/ป) 
To 

ช่ือบริษัท 
Company’s Name 

ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือน 
Salary 

รายได้อ่ืน ๆ  
Other Benefits 

 
 

      

ลักษณะงานที่รับผดิชอบโดยย่อ  
Brief  Responsibility 

 
 
 

ที่อยู่/โทรศัพท์ 
Address/Telephone 

 

 
 เหตุผลท่ีออกจากงาน  

Reason for Leaving 

 
ต้ังแต่(ว/ด/ป) 

From 

ถึง(ว/ด/ป) 
To 

ช่ือบริษัท 
Company’s Name 

ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือน 
Salary 

รายได้อ่ืน ๆ  
Other Benefits 

 
 

      

ลักษณะงานที่รับผดิชอบโดยย่อ  
Brief  Responsibility 

 
 
 

ที่อยู่/โทรศัพท์ 
Address/Telephone 

 
 

เหตุผลท่ีออกจากงาน  
Reason for Leaving 

 
ต้ังแต่(ว/ด/ป) 

From 

ถึง(ว/ด/ป) 
To 

ช่ือบริษัท 
Company’s Name 

ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือน 
Salary 

รายได้อ่ืน ๆ  
Other Benefits 

 
 

      

ลักษณะงานที่รับผดิชอบโดยย่อ  
Brief  Responsibility 

 
 

  
ที่อยู่/โทรศัพท์ 
Address/Telephone 

 เหตุผลท่ีออกจากงาน  
Reason for Leaving 

 
 

โปรดให้ช่ือและที่อยู่ของบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ 2 คน 
Please give name and address of 2 references (other than relatives) who can be referred or certify you 

ช่ือ-ช่ือสกุล 
Name-Surname 

ต าแหน่ง 
Position 

สถานที่ท างาน 
Office Address 

โทรศัพท์ 
Telephone No. 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 
Other 

1. ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานหรือไม่     
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?       

 ไม่มี      มี  โปรดระบุ       
NO          YES Specify 

2. ท่านเคยเจ็บป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุจนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่                 
Have you ever been hospitalized because of serious illness of accident?       

 ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ       
 NO          YES Specify 

3. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยกระท าผิดทางอาญาหรือไม่                     
Have you ever been any legal action taken against you?                

 ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ       
NO                YES Specify 

4. ท่านเคยถูกใหอ้อกจากงานดว้ยกรณีใด ๆ หรือไม่                                                        
Have you ever been terminated for any reason?             

  ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ       
NO          YES Specify 

5. ท่านสามารถไปประจ าต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ 
Could you be located up-country?                              

 ไม่ได ้   ได ้  ปฏิบติังานเป็นกะไดห้รือไม่   ไม่ได ้             ได ้  
NO                YES Able to work on shift?          NO                      YES 

6. ท่านมีเพื่อน / ญาติ หรือบุคคลรู้จกัท่ีท  างานในธนาคารน้ีหรือไม่ 
Have you any friends or relative employed here? 

 ไม่มี      มี  โปรดระบุ     ความสัมพนัธ ์   
NO          YES Specify     Relations 

 

 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน  ช่ือ       ความสัมพนัธ ์   
In case of emergency please contact       Name          Relations 

ที่อยู่         โทรศัพท์         
Address                                                                             Telephone No 
 
บันทึกเพิ่มเติมซ่ึงท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน 
Additional information which you considered to be beneficial to application. 

            

            

            

            
 
 

ทราบข่าวการสมคัรงานจาก         เวบ็ไซตธ์นาคาร      เวบ็ไซตจ์ดัหางาน (โปรดระบุ)     
      พนกังานแนะน า (โปรดระบุช่ือ)         อื่นๆ     
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ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากบุคคลท่ีอา้งอิงทุกคนส าหรับการเปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล และ
รายละเอียดของบุคคลอา้งอิงดงักล่าวแก่ธนาคาร และบุคคลอา้งอิงดงักล่าวยินดีให้ธนาคารติดต่อไปเพ่ือสอบถามขอ้มูล  ของ
ขา้พเจา้เพ่ือประกอบการพิจารณารับเขา้ท างาน 
 ข้าพ เจ้า ขอ รับรองว่ า  ข้อความข้า งต้นและหลักฐาน ต่ าง  ๆ  ถู กต้อ งและ เ ป็นความจ ริ ง ทุกประการ                                                  
ขา้พเจา้ยินดีให้ธนาคารสอบประวติัเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ได ้และหากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาเขา้ท างานและธนาคารตรวจสอบ
พบวา่ขอ้ความท่ีใหไ้วไ้ม่ตรงกบัความจริง ขา้พเจา้ยินดีใหธ้นาคารยกเลิกสัญญาจา้งของขา้พเจา้ทนัที โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนหรือเงิน ชดเชยใด ๆ จากธนาคารทั้งส้ิน 
 ขา้พเจา้ไดอ้่าน และท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูล รวมทั้งรายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตวั 
(Privacy Policy) ท่ีไดแ้สดงไว ้ณ จุดรับสมคัรงาน และ/หรือท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร Website : https://tcrbank.com/ 
อย่างชดัเจนแลว้ 
 I certify that I have informed all the references and obtained their consent for the disclosure of their names, surnames 
and details as stated above to TCRB and such references allow TCRB to contact them for enquiry of my information to support 
the consideration of my employment application. 
 I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of 
information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment 
without and compensation of severance pay whatsoever.  
 I have read and clearly understood the purposes for collection of personal information including other information 
set out in the Privacy Policy as presented at the point of application and/or as shown in TCRB Website: https://tcrbank.com/.  
  
 

 ลงช่ือ  ผูส้มคัร 
                                             Signature                    Applicant 

 

                                              วนัท่ี      
                                                                     Date 


