ใบสมัครโครงการฝึ กอบรม Thai Obayashi Summer Camp
วันที 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 9
วันที – กรกฎาคม

รอบ

For TOC :
รับใบสมัครวันที่ /เวลา Date/Time ….………………… สมัครโดย e-mail / ปณ. / by hand / ...............….........
สถานที่รบั สมัคร /Received at H/O / SITE / JOB FAIR at …………..……….…………….................…....…..

Present photo
(< 6 months)
สามารถสแกน
ลงในใบสมัครได

โปรดกรอกข้ อมูลด้ วยลายมือของตัวท่ านเอง (Please fill in this form by your own handwriting)
ชื่อ/นามสกุล (ไทย) นาย/นาง/นางสาว…..………………….…………..…………….…………………...…...….
Name/Surname (English) Mr./Mrs./Ms......................................................................................................
ทานทราบขาวของโครงการนีไ้ ดอยางไร How you know this program?
1. Website ……....................................... .... 2. วารสาร/หนังสือพิมพ Magazine/Newspaper …………………...................
3. ประกาศ/Announcement……….……………4. แนะนําโดย Introduced by ..………………..……….5. อื่นๆ / Others ……………......
เหตุผลการสมัครและสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ Application reasons and expectation from the program
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
1. Personal Data

ประวัติสวนตัว

เพศ Sex
ชาย Male
หญิง Female
…………………………….
วัน เดือน ปเกิด Date of birth................…………...........................
อายุ Age ……................... ป Yrs.
บัตรประชาชนเลขที่ Identity card no...............…....................................... บัตรหมดอายุ Expiration date...……....................................
สัญชาติ Nationality ……………………………........เชื้อชาติ Race ….………………..... ศาสนา Religion …………..............................
กรุปเลือด Blood group……………..… สวนสูง Height ......................... ซม. (cm.) น้าํ หนัก Weight ....................... กก./(kgs.)
ที่อยูต ามทะเบียนบานปจจุบัน Present registered address เลขที่ No……...….. หมูบาน Village....................................หมูท ี่No.…........
ซอย.Soi................................. ถนน Road.......……….………..….... ตําบล/แขวง Sub district ……….............................................……
อําเภอ/เขต District…………………………………จังหวัด Province ...……………........................รหัสไปรษณีย Post code …………......
โทรศัพท Contact Tel……..…..…………
ที่อยูป จจุบันที่ติดตอไดจริง Actual present contact address เลขที่ No…………หมูบาน Village....................................หมูท ี่No. …….....
ซอย.Soi................................... ถนน Road.......…..……….…...…....… ตําบล/แขวง Sub district ………................................................
อําเภอ/เขต District…………………………………จังหวัด Province ...……………..........................รหัสไปรษณีย Post code ….……......
โทรศัพท Tel….……………..……………มือถือ Mobile no......................................... อีเมล E-mail.…………..…………………..………..
Line ID…………………….….…………..Facebook….……………………..…….……Others………………………………………………..
อาศัยกับพอ/แม
บานตัวเอง
บานญาติ/เพื่อน
บานเชา/Apartment อืน่ ๆ................................................
Living with parent

2. Education

Own home

Relative/ Friend’s

Rental house

Others

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
Educational Level

ปริญญาตรี ฯลฯ
Bachelor degree / etc.

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

คะแนน

ปที่ศึกษาจาก-ถึง

Institute

Major

Grade

Period (yr-yr)

ปวช. / ปวท. / ปวส.
Vocational/Diploma

มัธยมศึกษา
High school

3. Family Information

ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ระบุ พี่นองของทาน
ชื่อ / นามสกุล

อายุ

อาชีพ / สถานที่ทํางาน / ตําแหนง

Name / Surname

Age

Occupation / Place of work / Position

บิดา / Father
มารดา / Mother

4. Working or Training Experience by Chronicle (Supporting Evidences are preferable)

ประวัติการทํางาน ฝกอบรม หรือฝกงานที่ผานมา เรียงลําดับกอน-หลัง (แนบหลักฐาน (ถามี))
สถานที่

ระยะเวลา (เดือน/ป)

ตําแหนงงาน

ลักษณะงาน

รายได(ถามี)

Company/Place

Period (month/yr)
From - To

Position

Job description

Income (if any)

5. Language Proficiency (Evidences (if any))

ภาษา Language

ความสามารถทางภาษา (แนบหลักฐาน (ถามี))
พูด (Speaking)

ดี
Good

ไทย
(Thai)

อังกฤษ

(English) TOEIC / TOEFL / IELTS

(Notify score + evidence (if any))

ญี่ปุน

(Japanese) N LEVEL

(Notify score + evidence (if any))

อื่นๆ ระบุ

(Other : Myanmar, Cambodian etc.)

(Notify score + evidence (if any))

ปาน
กลาง

ปรับ
ปรุง

Fair

Poor

เขียน (Writing)
ดี
Good

ปาน
กลาง

ปรับ
ปรุง

Fair

Poor

อาน (Reading)
ดี
Good

ปาน
กลาง

ปรับ
ปรุง

Fair

Poor

6. Special Abilities

พิมพดีด

:

ความสามารถพิเศษ

ไมได

ได

ไทย ..............คํา/นาที

อังกฤษ............ คํา/นาที

Typing

No

Yes

Thai

English

คอมพิวเตอร :

ไมได

ได ระบุ Program + IT License (ถามี )

Computer

No

Yes (Notify program / IT license)………………………….…..……………….…………………….

เครื่องใชสํานักงาน หรือเครื่องจักรกลอื่นๆ : ระบุ

Words/Minute

Words/Minute

ญี่ปุน................ คํา/นาที
Japanese

Words/Minute

Office equipment or Machine : Please notify

……………………………………………………………………………….…..…………………………………………………..……...…….…

งานอดิเรก/กีฬาที่ชอบ : ระบุ

Hobbies / Favorite sports : Please notify

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…...………

ความรูพิเศษ/อื่นๆ : ระบุ

Special knowledge or others : Please notify

…………………………………………………………………………………..……….…………………………....……….……………………

ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพหรือไม

เคย ที่ ...................................................

Have you ever checked your health condition in last 12 months?

Yes at

สุขภาพของทานเปนอยางไร

How about your health condition?

แข็งแรง

Good health

ไมเคย
No

มีโรคประจําตัว คือ.............................................

อื่นๆ.............................

Disease identification.

Others

ทานเคยสมัครเขา Summer Camp หรือฝกงานที่บริษัทฯ มากอนหรือไม

ไมเคย

Have you ever applied for TOC summer camp or TOC training program before?

No

เคย เมื่อ เดือน / พศ.............................
Yes, when?

เขียนชื่อ ญาติ หรือเพื่อน ที่ทํางานอยูในบริษัทฯ หรือทําธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งรูจ ักกับทานดี. ..........................................................................
Give the name of your relatives / friends who have been working or doing the business with this Company.

เขียนชื่อ ที่อยู โทรศัพท ของอาจารยผูแนะนํา และ โปรดใหชื่อผูอา งอิงอีก 1 ทาน (ซึ่งไมใชญาติ)
Give the name, contact address, telephone no. of your lecturer and 1 referrer (Not your relatives)

1. อาจารย (Instructor)......................................................................................................................................tel …............................
2. ผูอางอิง (Referrer). ......................................................................................................................................tel.................................
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่ติดตอได ชื่อ-นามสกุล ……........................................................................... เกี่ยวของกับผูสมัคร .............................
Contact person in case of emergency

Relationship

ที่อยู Address............................................................................................................................... โทร.Tel......................................…...
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทัง้ หมดในใบสมัครนีร้ วมทั้งเอกสารแนบเปนความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ไดเลือกใหขาพเจาเขารวมโครงการ
Thai Obayashi Summer Camp แตภายหลังพบวาขอความในใบสมัครของขาพเจา บรรดาเอกสารหรือหลักฐานทีไ่ ดนาํ มาแสดงหรือมอบให
ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ยกเลิกการเขาโครงการ Summer Camp ของขาพเจา โดยไมตองจายคาชดเชย หรือคาเสียหายใดๆ
และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
I certify that all statement given in this application form and all its attachments are true. If the Company has already selected me and
later can find that the above contents or any other submittal evidences are untrue, I will fully accept the termination from the Summer
Camp without receiving any compensation and I will not request anything from the Company accordingly.

เอกสารประกอบการสมัครสงทางอิเล็กทรอนิกสได :
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประจําตัวนิสิตนักศึกษา/
สําเนาหนังสือรับรองการทํางานหรือฝกงาน
เอกสารวันรายงานตัวลงทะเบียน : รูปถาย 1” (ไมเกิน 6 เดือน)

…...…….………….………………………….….......................
ลายมือชื่อผูสมัคร (Applicant’s signature) / วันที่ (Date)
โปรดระบุขนาดเสื้อยืดของทาน Notify the size of your Polo shirt
SS S M L XL XXL XXXL XXXXL

