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Post Applied for

Desired Salary Date Available for Work

Employee ID.

THE INFORMATION YOU SUPPLY ON THIS FORM WILL BE TREATED IN CONFIDENCE.

Section 1       Personal Information
Name Nationality Race Religion

Age Weight Height ID No. Date of Birth

Add H Ph M bil Ph

No longer 
than 6 months

Address Home Phone Mobile Phone

E-mail

Section 2       Education
Qualifications obtained from Schools, Colleges and Universities. Please list highest qualification first:

Educational Level Institution attended Dates of attendance Degree Major Field G.P.A

________ to ________

to

Continue on a separate sheet if necessary

Section 3       Training and Development
Please give details of any training and development courses or non-qualifications courses which support your  application.

________ to ________

________ to ________

________ to ________

________ to ________

g y g p q pp y pp

Continue on a separate sheet if necessary

Duration of CourseTitle of Training Program or Course Details

Continue on a separate sheet if necessary

Section 4         Abilities, Skills, Knowledge and Experience

Office equipment Personal Statement

Computer Photocopier Fax Please use this section to explain in detail how you meet the requirements. 

Typewriter Thai Words/Min If you are or have been involved in voluntary/unpaid activities, please also 

English Words/Min include this information. Attach and label any additional sheets used.

 





MS.Excel

MS.Word

MS.Power Point

MS.Access

Speak

Read

Excellent Fair Slight Not able
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Write





No 

No  Yes

YesCan you drive a car?

Can you ride a motorcycle?

License

E
n

License
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Section 5       Previous  Employment
Please cover the last 10 years and state nature of business  (most recent employer first).

Summary of DutiesPosition HeldName of Employer Dates Employed

______ to ______

Reasons for leavingSalary

Rev.01 , Date : 15/11/2010

Continue on a separate sheet if necessary

May we contact them?  Yes  No, because 

Section 6        References

______ to ______

______ to ______

______ to ______

______ to ______

Section 6        References
Please give the names and addresses of your two most recent employers (if applicable).

If you are unable to do this, please clearly outline who your references are.

1. Name Position Organisation

Address Telephone E-mail

2. Name Position Organisation

Address Telephone E-mail

Section 7        Family 

Marital Status  Single  Living together  Married  Divorce  Divorce

Spouse's name Occupation Position

Work Address Work Phone Mobile Phone

Do you have a child/children?  No  Yes Number of Children Son(s) Daughter(s)

Father  Alive  Deceased

S
p

o
u

s
e

Name Occupation Position 

Work Address Work Phone Mobile Phone

Mother  Alive  Deceased

Name Occupation Position

Work Address Work Phone Mobile Phone

Section 8      Others

P
ar

en
ts

Section 8      Others

Did you serve in the military?  Served  Will be served in (Year)  Exempted, because

Do you smoke ?  No  Yes

Can you to work at the other places?  No  Yes

Do you have or have you had any serious or prolonged illness?  No  Yes, illness

Have you ever been arrested or charged by the Police Department?  No  Yes

Do you have a Medical Card?  No  Yes, hospital Expire Date

Have you applied to AEK Group before?  No  Yes, position

How did you first become interested in AEK Group? (You can check more than one)

 Internet, website  Poster, where  Other

 Current employee, name  Job fair, where

Do you have relatives and/or friends working in this company  No  Yes, name(s)

A li t' i tA k l d t d A th i ti

I understand that any incorrect, incompleta,or false statement or information furnished by me

will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment. 

I authorize investigation of all statements contained in this application for employment as may be

necessary in arriving at an employment decision.

 I certify that my answer to each of the foregoing is true.

Applicant's signatureAcknowledgement and Authorization

(…………………………………….)

…….. / …….. / ……..
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