
เอกสารภายใน 

 

 
 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากัด 

Toshiba Thailand Co., Ltd. 
 

ใบสมัครฝึกงาน 

Application for Trainee 
 

วนัท่ี Date ………………..……………..       ต ำแหนง่ที่สมคัรงำนPosition Applied ………………………………………….……………………………..…………… 

ประวัติส่วนตวั Personal Profile 

 

นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................  Mr./Mrs./Miss.................................................................................................. 

(In Thai)                                                                                                         (In English) 
 

ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่                              หมูท่ี่                             ซอย                                    ถนน 

Present Address No. ……………..………… .  Moo ………………….……..  Soi …………………….………….   Road………………………………...…………... 

ต ำบล/แขวง                                     อ ำเภอ/เขต                              จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์

Tambol ……………………………………...    District …………….………………...   Province …………………………......   Post Code.………..………….…….. 
 

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้นเลขท่ี               หมูท่ี่                              ถนน                                       ต ำบล/แขวง 

Registered Address No. ………………… ..   Moo …………………..…...    Road …………………………………  Tambol ………………………………...……… 

อ ำเภอ/เขต                            จงัหวดั                               รหสัไปรษณีย ์                       เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น 
District ………………………………Province ………………………......... Post Code …………………………….....  Tel No. ……………………….…….………... 
 

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ                                                                              อเีมล ์ 
Mobile No. ……………………………………..…………….....                    E-mail ……………………………………………………….…………………………….. 

บตัรประชำชนเลขท่ี                                                                     
ID card No.                                                                                       
 

 

ประวัติการศึกษา Education Profile 
 

ระดบักำรศกึษำ 
Education Level 

ช่ือสถำบนักำรศกึษำ 
Institute Name 

วฒุิกำรศกึษำ 
Cert./Dip./Degree 

ปีที่ศกึษำ สำขำ/วิชำเอก 

Major Subject 

G.P.A 

สะสม จำก ถึง 
อำชีวศกึษำ: ปวช/ปวส 
Vocational: cert./Dip 

      

ปรญิำตร ี

Bachelor Degree 

      

 

 

 
 



เอกสารภายใน 
ต าแหน่งและลักษณะงานที่สนใจ (อธิบาย โดยละเอียด) Position and Job Description  
 

ต ำแหนง่ 
Position 

ลกัษณะงำน 
Job Description 

ช่วงเวลำในกำรฝึกงำน 
เริ่ม/Start - สดุทำ้ย/Finish 

   

 

 

ความสามารถ Personal Abilities 
 

ภำษำ 
Language 

ระบวุำ่: ดีมำก / ดี / พอใช ้/ไมด่ ี
Specify : Excellent / Good / Fair / Poor 

ควำมสำมำรถพเิศษ อ่ืนๆ รวมทัง้คอมพิวเตอร ์
Other Abilities including Computer 

พดู/Speak อ่ำน/Read เขียน/Write  
1…………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………. 
4…………………………………………………………………………………. 

องักฤษ 

English 

   

อื่น ๆ ระบ ุ

Other ……………………. 

   

 

 

บคุคลที่สำมำรถติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน : ช่ือ                                                                             ควำมสมัพนัธ ์
Person to contact in case of Emergency: Name ……………………………………………… Relationship …………………. 
ที่อยู ่/ ท ำงำน                                                                                                                           โทรศพัท ์
Address / Office …………………………………………………………………………………… Tel.…………………………... 

 
        ขำ้พเจำ้ (หมำยถึง ผูเ้ปิดเผยและเป็นเจำ้ของขอ้มลู) ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัใหแ้ก่บริษัทฯ ส ำหรบัใชใ้นกำรรบัเขำ้ฝึกงำนหรือ
ประกอบกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำนกับบริษัทฯ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรทั้งหมด เช่น หนังสือขอควำม
อนเุครำะหฝึ์กงำน หนงัสือรบัรองกำรศึกษำ เอกสำรสว่นตวัหรือเอกสำรอื่นใดซึง่น ำสง่ใหแ้ก่บริษัทฯ นัน้ เป็นส ำเนำที่ถกูตอ้งแทจ้ริงไมม่ีกำร
ปลอมแปลงใดๆ รวมทัง้ขำ้พเจำ้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบ เก็บรกัษำขอ้มลูทัง้หมดของขำ้พเจำ้ตำมระเบียบและขัน้ตอนของบรษัิทฯ แต่
หำกต่อมำบริษัทฯ พบว่ำมีกำรปลอมแปลงเอกสำรที่ไดม้อบไวใ้หแ้ก่บริษัทฯ ขำ้พเจำ้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีสิทธท์ี่จะยกเลิกฝึกงำนขำ้พเจำ้
ทนัที 
        I, the discloser and owner of the information, agree to disclose personal information to the Company for a purpose of a 
training program or any kind of advantage for a training program with the Company. I certify that all documents such as work 
certificate(s), certificate of education, any personal documents or other documents submitted to the Company are true copies 
without any falsifications. In addition, I consent to the Company to examine and collect all my information in accordance with 
the Company's regulations and procedures. In the event that the Company discovers the documents which have been given 
to the Company are forged, I agree that the Company has the right to immediately terminate a contract.  
 
                                                                                                                                          …………………………………….………………………… 

                                                                                                               ลำยมือช่ือผูส้มคัร / Applicant’s Signature 
 


