
YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จ ากัด เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ ภายใต้ แบรนด์ YOKOHAMA ได้ท าการ

เปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความสนใจ

ทีจ่ะท าการน าเสนอองค์กร และ รับสมัคร นักศึกษาที่สนใจ

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ  

Yokohama 

Visit University

ขอเชิญ เข้าร่วม Visit

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.

7/216 M.6 Amata City Industrial Estate, Thambol Map Yang Porn,Ampur
Pluakdang, Rayong 21140 Tel.038-627170 Ratima_i@th.yokohamatire.com



YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND)

ต ำแหน่ง

งำนที่เปิดรบัสมัคร

7/216 M.6 Amata City Industrial Estate, Thambol Map Yang Porn,
Ampur Pluakdang, Rayong 21140 Tel.038-627170

•Tire Design Engineer 1 position

• UF Staff 1 position

• QMS Supervisor 1 position

• Mechanical Engineering 1 position

• Technician (IT) Production 1 position

• Shipping 1 position 

สำขำวิชำทีเ่ปิดรบั

o Mechanical Engineer 
o Chemical Engineer
o IE Engineer
o Automotive Engineer
o Mechatronics Engineer
o Physics
o other related fields

เอกสำรในกำรสมคัรงำน 

o รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 ใบ

o ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ

o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

o ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 1 ฉบับ

o ส ำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 1 ฉบับ
หรือส่ง Resume มำได้ที่

Ratima_i@th.yokohamatire.com



 

          

 
 

 
ติดรูปถ่าย  

สมัครต าแหน่ง (Position Applied for): …………………...….……………..อัตราเงินเดือน ที่ต้องการ(Expected Salary): ……….…..……บาท/Baht 
ชื่อ(ภาษาไทย)…………………………………..………...…………….……………………. 
Name (In English)…………………………………………...…..………..………………….    
เพศ (Sex)           ชาย/Male                   หญงิ/Female 
อายุ(Age)………...ปี (year) ส่วนสูง (Height)………...…cm.น  าหนัก (Weight)…….…..kg. 
บัตรประชาชนเลขที ่(Identity Card No.)…………...….………วันที่ออก (Date)…..……..… 
ออกให้ที่ (Issued at)…………………………… วันหมดอายุ (Expiration Date)……………. 
วันเดือนปีเกิด (Date of birth)………………………....สัญชาติ (Nationality) ….…...………. 
 ที่เกิด (Place of birth) …………………………...……ศาสนา (Religion) …..……...………  

 โสด (Single)             แต่งงานแลว้(Married)             

 หย่า (Divorced)        แยกกันอยู่ (Separated)             
 หม้าย (Widowed)                                                        

  

 

จ านวนบุตร (No. of children) ……..….…. คน   
อายุ (Age): 1)…………..…. 2) ……..….…. 3). ………….…. 4)…….........…... 
ชื่อของสามี/ภรรยา(Name of husband/ wife)………………………..…………... 
ที่ท างานของสามี/ภรรยา (Work place of husband/wife): ……………….……… 
……….…………………..………….โทรศัพท์ (Tel): ………………….……… 

สถานะทางทหาร (Military Service)       ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร (not pass)       ผ่านการเกณฑ์ทหาร (pass)       ได้รับการยกเว้น (except)……….…………………..… 
 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Contactable Address) หมู่ที่ (Moo)………ถนน (Road)…………….……ต าบล/แขวง (District)……...……….……อ าเภอ (Amphur) ……………….... 
จังหวัด (Province)……………..……รหัสไปรษณีย ์(Post Code) …………………โทร. (Tel.)………………………….อีเมลล(์E-mail) …………………………...…………. 
Facebook…………………………………………………………. Twitter………………………………………………Instagarm………………………………………………. 
  อาศัยกับครอบครัว (Living with Parent)                            บ้านตัวเอง (Own Home)                           บ้านเช่า (Hived House)                         หอพัก (Hired Flat/Hostel) 
ชื่อบิดา (Father’s Name)………………………………..……..……… สัญชาติ (Nationality)…………………..….ศาสนา (Religion)………………อายุ (Age)…….........ปี/Year 
  มีชีวิตอยู่  (Live)  เสียชีวิตแล้ว (Dead) อาชีพ (Occupation)…………………………..….ที่ท างาน (Work Place) ……………..…….……โทร.  (Tel.) ……..………...…. 
ชื่อมารดา (Mather’s Name)………………………………..……….… สัญชาติ (Nationality)…………………..….ศาสนา (Religion)………………อาย ุ(Age)…….........ปี/Year 
  มีชีวิตอยู่  (Live)  เสียชีวิตแล้ว (Dead) อาชีพ (Occupation)…………………………..….ที่ท างาน (Work Place) ……………..…….……โทร.  (Tel.) …………...……. 
มีพ่ีน้อง (Number of Members in the family) ............... คน  ชาย (Male) ............... คน  หญงิ (Female) ............... คน  เป็นบุตรคนที่ (You’re the child of the family)....................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน(Contact person in case emergency) ……………………………… เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร(Related to the applicant as)…………………...
ที่อยู่ (Address)………………………………………  โทร. (Tel.) ………….………………ทราบข่าวการสมัครจาก (Sources of job information) ……………………………... 
ประวัติการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา  
(Education Level) 

ชื่อสถานศึกษา 
 (Name of School/College/University) 

เริ่ม/ส าเร็จ (ปี)   
Start / Finished (y) 

วุฒิและสาขาวิชา 
(Degree / Major Subject) 

มัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary School)    
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (High School / Vocational)    

ปวส. / อนุปริญญา (High Vocational / Diploma)    
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)    
ปริญญาโท (Master Degree)    

อ่ืนๆ (Other)……………………………………...…    

ประวัติการท างาน (Working Experience) 

ชือ่บริษัท 
(Company Name) 

ต าแหน่ง และงานที่ท า 
 (Position & Job description) 

วันเดอืนป ี
ที่เข้าท างาน 

(Date/Month/Year) 

วันเดอืนป ี
ทีอ่อกจากงาน 

(Date/Month/Year) 

อัตราเงินเดือน 
(Basic salary) 

สวัสดิการอื่นๆ 
(Allowance) 

เหตุผลที่ลาออก 
(Reason for leaving) 

       

       

       



 

 

ความสามารถในการใช้ภาษา 
(Language ability) 

พูด 
(Speak) 

อ่าน 
(Read) 

เขียน 
(Writing) 

English 
Japanese 
Others: …………………... 

 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช(้Poor) 

 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 

 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 
 ดี(Good)  ปานกลาง(Fair)  พอใช้(Poor) 

ความสามารถพิเศษ (Special Ability) 
พิมพ์ดีด (Typing)    ได ้(Yes)   ไม่ได ้(No) :  ไทย (Thai)……………..……ค าต่อนาที  (Words/Minute)   อังกฤษ (English)…….………..…….ค าต่อนาที  (Words/Minute)       
การใช้คอมพิวเตอร์ (PC Utilization)    ได้ (Yes)   ไม่ได ้(No):  ระบุ (If yes, state) …………………………………………อ่ืน ๆ (Others)…………………………………… 
งานอดิเรก (Hobbies) ………………………… กีฬาที่ชอบ (Favorite Sport)..........................................ความรู้พิเศษ (Special knowledge) ………………………………………..
ความสามารถในการขับรถ (Driving Ability)      รถยนต์ (Car)                                                           ใบขับขี่เลขที ่(Driving License No.) ……………………………………… 
                                                                              รถจักยานยนต์ (Motorcycle)                                  ใบขับขีเ่ลขที ่(Driving License No.) ……………………………………… 
                                                                             อ่ืนๆ (Other)……..…………………………….....ใบขับขีเ่ลขที ่(Driving License No.) ……...………………….…………… 
การอบรม (Training) 

ระยะเวลา (Period) หลักสูตร / จัดที่ (Course Title / Place) โดย (By) 

   
   

   
 

ท่านสามารถท างานเป็นกะได้หรือไม่? (Can you work on shift?)     ได้ (Yes)     ไม่ได้ (No)  ถ้าไม่ได้ระบุ (If no, state) …………………………………………………..…..     
ท่านเคยท างานที่บริษัทฯนี หรือไม่? (Have you ever worked for Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.        ไม่เคย (No)      เคย (Yes)    
ถ้าเคยระบุ (If yes, state)    ต าแหน่ง (Position)…………………………………………………… จาก (Form)……………….……….……… ถงึ (To)……………….….……… 
เคยถูกฟ้องคดีหรือไม่? (Have you ever had any legal action taken against you?)     ไม่เคย (No)     เคย (Yes) ถ้าเคยระบุ (If yes, state) …………………….……………..… 
สุขภาพโดยทั่วไป (General condition of health)           ดีมาก(Excellent)               ดี (Good)               พอใช้ (Fair)                 ไม่ดี (Poor)              
ท่านมีส่วนใดของร่างกาย ผิดปกติหรือพิการบ้างไหม? (Do you have any physical disability or handicap?)     ไม่มี (NO)     มี (Yes) ถ้ามีระบุ (If yes, state)………………... 
ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง ถึงขั นตอ้งเข้าผ่าตัดหรือไม่? (Have you ever had a serious injured or operation?)  ไม่เคย (No)  เคย (Yes)  
ถ้าเคยระบุ (If yes, state) ….....….……………………….……………………………………………….……..………………………………………………………………….… 
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อหรือไม่   ไม่เคย (No)     เคย (Yes) ถา้เคยระบุ (If yes, state) …………………….……………………………………………….………. 
เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ท างานอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งท่านรู้จักด ี(Give the name of relatives / friends, working with us known to you)………………………………………………… 
ข้อตกลง : ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับการตรวจสารเสพติดรวมทั งประวัติอาชญากรรม โดยบริษัทฯ ในทุกๆ กรณีไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม (I consent to receive drug testing, including 
criminal record by the company in all cases at any time)   ยินยอม (Agree)   ไม่ยินยอม (Not agree) 
กรุณาแนะน าตัวท่านเอง เพ่ือให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น (Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better) 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั งหมดในใบสมัครนี เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสาร
ที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั งสิ น 

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 so ever.      
ลงชื่อผู้สมัคร (Applicant’s Signature)………………………………………………….……………………………………… วันที่ (Date)…………………………………… 
 
 

บันทึกผลการสัมภาษณ์ (Interview Recorded) 
 

[1] ครั้งแรก (First Interview)  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อผู้สัมภาษณ์  (Interviewer’s Signature)………………………………  
วันที่ (Date)……………………………………………………………….. 

 

[2] ครั้งที่สอง (Second Interview) 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อผู้สัมภาษณ์  (Interviewer’s Signature)………………………………  
วันที่ (Date)……………………………………………………………….. 

 
 
 

FOR HR      PASS        NOT PASS        PENDING   ลงชื่อ………………………………..……………ต าแหน่ง………………………... วันที่ (Date)………….……… 


