
    บริษัท ไรเดอร ์อินชัวรันส ์โบรกเกอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
                         Rider Insurance Broker Public Co.,Ltd. 
                                APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
                                                ใบสมัครงาน 
                                                                    กรอกขอ้มลูดว้ยตวัท่านเอง 
                                                           (To be completed in own handwriting) 

  
ช่ือ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
Name  

ต าแหน่งท่ีตอ้งการ  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 
Position Applied for 2  ………………………………………………….  Salary       Bath / month 

 

ใบอนุญาตนายหนา้ประกนัชีวิตเลขท่ี   ........................................................................................ ............ 
 
ใบอนุญาตนายหนา้ประกนัวินาศภยัเลขท่ี  ............................................................................................ . 
 
Personal information (ประวัติส่วนตัว) 
ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อ าเภอ/เขต  ……………………………………. จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท ์ ………........………...............…...…. เพจเจอร ์...............……...........……. มือถือ  .......................................  
Tel.          Pager      Mobile 

อีเมล ์  .…………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail 

  อาศยักบัครอบครวั บา้นตวัเอง       บา้นเช่า     หอพกั 
  Living with parent Own home       Hired house  Hiredflat / Hostel 

 
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาต ิ ………………...............  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอายุ  ...……………..............   
Identity card no.                         Expiration date 

สว่นสงู .................... ซม.    น า้หนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 

ภาวะทางทหาร  ไดร้บัการยกเวน้  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ดร้บัการเกณฑ ์
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หมา้ย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

 

 
 

รูปถ่าย 



Family Information  (ประวัติครอบครัว) 
บดิา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานท่ีท างาน ……………….……… ต าแหน่ง ……………….………… 
Name of wife / Husband          Working Place       Position 

มีบตุร …………. คน 
Number of children 

มีพ่ีนอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนท่ี ............... 
Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the family 
 

ช่ือ  
Name 

อาย ุ(ปี)  
Age 

อาชีพ  
Occupation 

   
   
   
   

 

Education (กำรศึกษำ) 
ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต่ 
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปรญิญาตรี 
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปรญิญาตรี 
Post-Graduate 

    

อ่ืนๆ 
Others 

    

 

Working Experience In Chronological (รำยละเอียดของงำนที่ผ่ำน เรียงล ำดับก่อน-หลัง) 
สถานท่ีท างาน 

Company 

ระยะเวลา  Time ต าแหน่งงาน 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จา้ง 
Salary 

เหตท่ีุออก 
Reasons of 
resignation 

เริม่ 
From 

ถึง 
To 

       
       
       
       

 

 
 



Language Ability (ภำษำ ) 

ภาษา 
Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 
ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาองักฤษ  
(English) 

         

ภาษาญ่ีปุ่ น  
(Japan) 

         

อ่ืนๆ (Other)          
 

Special Ability (ควำมสำมำรถพิเศษ) 
พมิพด์ีด       :    ไมไ่ด ้  ได ้                       ไทย ............ ค า/นาที               องักฤษ............ ค า/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพวิเตอร ์:    ไมไ่ด ้  ได ้ ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต ์    :  ไมไ่ด ้  ได ้  ใบขบัข่ีเลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใชเ้ครื่องใชส้  านกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาท่ีชอบ    : ระบ ุ  
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรูพ้เิศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อ่ืนๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 
สามารถไปปฏิบตังิานตา่งจงัหวดั ไมไ่ด ้  ได ้  อ่ืนๆ ระบ ุ….............................................. 
I can work up Country   No  Yes  Others (Please Mention) 

กรณีฉกุเฉินบคุคลท่ีตดิตอ่ได ้แจง้ช่ือ-นามสกุล ……............................................. เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicnt as 

ท่ีอยู่ ......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address           Tel. 

ทราบขา่วการรบัสมคัรจาก  ........................................................................................ ................................................. 
Sources of job information 

ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไมเ่คย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถา้เคยโปรดระบช่ืุอโรค  ...................................................................................................................................... ........ 
If yes, explain fully 

เขียนช่ือญาต ิ/ เพ่ือน ท่ีท างานอยู่ในบรษัิทฯ ซึ่งท่านรูจ้ักดี ............................................................................................. 
Give the name of relatives / friends , working with us known to you 

 
 
 
 



กรุณาแนะน าตวัท่านเอง เพ่ือใหบ้รษัิทรูจ้กัตวัท่านดีขึน้ 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

............................................................................................................................. ........................................................................

........................................................................................................................................................... ..........................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... .............................................................................................. 
 
 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ หลงัจากบรษัิทจา้งเขา้มาท างานแลว้

ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไ้วไ้มเ่ป็นความจรงิ บรษัิทฯ มีสิทธิท่ี์จะเลกิจา้งขา้พเจา้ได้
โดยไมต่อ้งจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The 

Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.  

       
 
  …………………………………….. 

                            ลายมือช่ือผูส้มคัร  
                                     (Applicants signature) 

 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำว่ำจ้ำง 
ต าแหน่ง  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่เดือน        
Position    Department    Salary          Baht/ month     

วนัท่ีเริม่งาน …………..………….….  คา่ใชจ้่ายพเิศษ ……………..………. 
Starting date            Allowances 

 
 
 ……………………………    ……………………… 
     ฝ่ายทรพัยากรบคุคล              ผูอ้นมุตั ิ
 Human resource department   Authorized signature 

 …………./………./……….    ………./………../……… 
 
 
       ……………………….. 
          ลายเซ็นผูส้มคัรงาน 

Signature of Applicant 

………../………./…….. 
 
 
 


