บทที่ 2
ประกาศรับสมัครเขาทํางาน
(Post Classified)

โครงสรางเนื้อหา
1. ความหมายของประกาศรับสมัครเขาทํางาน
2. สวนประกอบของประกาศรับสมัครเขาทํางาน
3. ประเภทและรูปแบบของประกาศรับสมัครเขาทํางาน

สาระสําคัญ
1. ประกาศรับสมัครเขาทํางาน คือ งานเขียนที่มีจุดประสงคเพื่อรับคนเขาทํางาน
ในตําแหนงตางๆ อาจจะออกมาในรูปของจดหมาย หรือโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพ
และเว็บไซต (website)
2. ประกาศรับสมัครเขาทํางานที่จะศึกษาในวิชา EN 320 จะเปนประกาศ
โฆษณารับสมัครงานในหนังสือพิมพเปนสวนใหญ จะประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ 4 สวน
อาทิ เชน ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะวาจาง ตําแหนงงาน และคุณสมบัติของผูสมัคร
วิธีการสมัคร และชื่อที่อยูของบริษัท
3. ประกาศรับสมัครเขาทํางานแบงไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะของประกาศ
คือ ประกาศรับสมัครเขาทํางานแบบเต็มรูปและแบบยอ

จุดประสงคการเรียนรู
หลังจากศึกษาบทที่ 2 แลว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุไดวาประกาศโฆษณาแบบใดเปนประกาศรับสมัครเขาทํางาน
2. บอกสวนตางๆ ของประกาศรับสมัครเขาทํางานที่กําหนดใหได
3. บอกประเภทของประกาศรับสมัครเขาทํางานไดอยางถูกตอง
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การศึกษาในกระบวนวิชานี้จะศึกษาเฉพาะประกาศรับสมัครเขาทํางานที่พบใน
หนังสือพิมพที่เปนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปและเว็บไซตตางๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถนําเอา
ไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได

1. ความหมายของประกาศรับสมัครเขาทํางาน
ประกาศรับสมัครเขาทํางาน หมายถึง งานเขียนประเภทหนึ่งที่มี
จุดมุงหมายที่จะรับสมัครบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตางๆที่วาง อาจเปนเอกสารแผนปลิวที่ติดประกาศตามที่สาธารณะตางๆ จดหมายประกาศการรับสมคัรฯ ที่สงไปยังองคกร
หรือสถาบันที่เกี่ยวของ ประกาศขอความโฆษณาที่ลงในหนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศหรือเว็บไซต (website) ของบริษัทและองคกรนั้นๆ ผูที่อานประกาศรับสมัคร
เขาทํางานสามารถตรวจสอบไดทันทีวาตนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่บริษัทผูประกาศตองการหรือไม
1

Job Available Now
“Tell someone you work for another airline and he’ll tell you how much better yours is”

To apply,
*PR Officer/Marketing Officer (2 positions)
send
*Operator/Receptionist
1. Resume
2. Photograph
3. All important documents to Khun Suchanun Kasom
Personnel Department, P.B. Air Co. Ltd.
591 UBC II Bldg., 17th Floor, Sukhumvit 33
Wattana, BKK 10110
e-mail: pbairhr@pbair.com
1

www.pbair.com
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กิจกรรมที่ 1
จงระบุวาประกาศตอไปนี้เปนประกาศรับสมัครเขาทํางานหรือไม หากใช ใหกา
เครื่องหมาย / หากไมใช ใหกาเครื่องหมาย X
(1)

(4)

(2)

(3)

TV Rental
Silver Bell TV Rental First company for TV. Rental
business; high quality TV., VCR., Refrigerator
Video Dubbing Service
Betacam, Mini DV, U-Matic, Digital-8, Hi-8, VHS,
DVD, VCD and PAL NTSC & SECAM
Conversion Service Available
Tel. 02-236 2845, 02-236 2851, 02-236 2877
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2. สวนประกอบของประกาศรับสมัครเขาทํางาน
ประกาศรับสมัครเขาทํางานมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะวาจาง
2.2 ตําแหนงที่ตองการรับสมัคร และคุณสมบัติของผูสมัคร
2.3 ขอแนะนําเกี่ยวกับการสมัครงาน
2.4 ชื่อและที่อยูของบริษัทหรือผูวาจาง
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะวาจาง
ประกาศรับสมัครเขาทํางานที่สมบูรณจะมีขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่วาจางไวให
ผูสมัครเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทที่จะไปทํางานดวยวาประกอบกิจการใดหรือ
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
นับวาเปนสวนที่ใหประโยชนตอการตัดสินใจของ
ผูสมัครวาจะสงจดหมายสมัครงานไปหรือไม เชน
TN GROUP is a well-established group of companies with an
excellent reputation in the marketing of Telecommunication
equipment and High-Tech Industrial Electronic components
(FUJI ELECTRIC) as well as being one of the leading computer
(SIEMENS-NIXDORF) companies in Thailand. We are looking…
ทีเอ็นกรุป คือ กลุมบริษัทที่มีฐานะมั่นคง และมีชื่อเสียงมากในดานอุปกรณ
สื่อสารทางไกลและสวนประกอบอิเล็คทรอนิกสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
(ฟูจิอิเล็คทริก) นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนําดานคอมพิวเตอร
(ซีเมนส-นิกสดอรฟ) ในประเทศไทย เรากําลังมองหา…
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Siemens is one of the word’s leading Telecommunications Companies with
annual sales DM 81,648 million and close to 400,000 people employed in over
130 countries.
Our recently formed company, Siemens Limited, employs more than 400 people
and we have expanded into the business areas of Medical Engineering,
Network System, Mobile Network systems, Electromechanical Components, Audio
and Video Systems and Transportation Systems.
In line with our rapidly expanding activities, we provide challenging opportunities for:

บริษัทซีเมนสเปนหนึ่งในบรรดาบริษัทดานอุปกรณสื่อสารทางไกลชั้นนําของโลกที่มี
ยอดการขายถึงปละ 81,648 ลานดอยชมารคเยอรมันนี และมีพนักงานเกือบ 4000,000
คนในกวา 130 ประเทศ
บริษัทซีเมนท จํากัด ที่เพิ่งกอตั้งขึ้นไดวาจางคนมากกวา 400 คน และเราไดขยาย
กิจการไปสูธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมทางการแพทย ระบบเครือ-ขาย ระบบเครือขาย
โทรศัพทมือถือ สวนประกอบทางอิเล็คทรอแม็คคานิคอล ระบบวิดีโอและออดิโอและ
ระบบขนสง
จากการขยายกิจการของเราที่เปนไปอยางรวดเร็วและอยางตอเนื่องนี้ เราจึงขอเสนอ
โอกาสที่ทาทายความสามารถใหกับ…
MUREX CO., LTD.
We are a developer of Blue Canyon Country Club
which includes villas and condominiums, and are
looking for personnel to assume responsibilities for the
following positions:

บริษัท มิวเร็กส จํากัด
บริษัทของเราเปนนักพัฒนาสรางบานพักอาศัยและหอง
ชุดในเครือของบลูแคนยอนคันทรี่คลับ เรากําลังมองหา
บุคลากรที่จะรับผิดชอบงานในตําแหนงตอไปนี้:
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2.2 ตําแหนงที่ตองการรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร
โดยทั่วไปตําแหนงที่ตองการรับสมัครจะวางไวกอนคุณสมบัติของผูสมัคร
และ
มักจะพิมพดวยอักษรตัวหนา เพื่อใหดูเดนชัดและดึงดูดความสนใจของผูสมัคร เชน
ACCOUNTANT

Applicants should possess the following qualifications:
-Excellent written and spoken English skills
-3-5 years of working experience
-Previous experience with multinational company
-Able to handle full set of accounting records
-Working knowledge of local tax law
-Team player with high level of commitment
-Must hold at least a Bachelor’s Degree in Accounting
สมุหบัญชี
ผูสมัครควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
-มีทักษะทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
-มีประสบการณในการทํางาน 3-6 ป
-มีประสบการณทํางานกับบริษัทขามชาติ
-สามารถจัดการกับบัญชีตา งๆ ได
-มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทองถิ่น
-สามารถทํางานรวมกับคนอื่นได
-จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเปนอยางต่ํา
1. Architect
-Male/female, Bachelor of Architectural
-2-3 years experience

1. สถาปนิก
- ชาย/หญิง ที่สําเร็จปริญาตรีสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
- มีประสบการณในการทํางาน 2-3 ป
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GENERAL MANAGER
(SALES/MARKETING)

Qualifications:
♦ Thai national, over 30 years old
♦ Bachelor’s or Master’s Degree in relevant fields
♦ Computer literate with minimum 5 years’ experience in Sales/Marketing
♦ Good command of written and spoken English will be an advantage.
ผูจัดการทั่วไป
(ฝายขาย/การตลาด)
คุณสมบัต:ิ
-สัญชาติไทย อายุ 30 ปขึ้นไป
-ปริญญาตรีหรือโทในสาขาที่เกี่ยวของ
-ใชคอมพิวเตอรไดและมีประสบการณดานการขาย/การตลาดอยางนอย 5 ป
-ความรูทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษดีจะเปนประโยชนตอ (การ
สมัครของ) ผูสมัคร

2.3 ขอแนะนําเกี่ยวกับการสมัครเขาทํางาน
บริษัทที่ลงประกาศรับสมัครเขาทํางานหลายแหงจะระบุวิธีการสมัครไวในประกาศ
ผูสมัครอาจจะไปติดตอสมัครดวยตนเองที่บริษัทไดเลย ตองสงจดหมายสมัครงาน และ
ประวัติยอหรือรูปถายไปที่แผนกหรือฝายที่รับผิดชอบของบริษัท หรือจะตองสงไปที่
หนังสือพิมพที่ลงประกาศไว แตบางบริษัทหรือหนวยงานอาจบอกใหผูสมัครโทรศัพท
ติดตอไปสมัครงานที่หมายเลขโทรศัพทใดหมายเลขหนึ่ง ดังนั้น ผูสมัครจึงควรอานสวนนี้
ใหดี และถือปฎิบัติตามนั้นอยางเครงครัด เชน
Submit resume, work experience, qualification
with recent photo or apply in person at …
สงประวัติยอ ประสบการณในการทํางาน และคุณสมบัติ
พรอมกับภาพถายปจจุบัน หรือสมัครดวยตนเองที่…
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Please call 02-294-0047 or 02-294-0051 Attn: Our Personnel Manager for
interviewing or submit resume stating qualification, experience, present salary and
recent photograph to: …
โปรดโทรศัพทไปที่หมายเลข 02-294-0047 หรือ 02-294-0051 ถึงผูจัดการแผนกบุคคล
เพื่อรับการสัมภาษณ หรือสงประวัติยอ ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบันและภาพถายปจจุบันไปที่…
Interested persons, please apply in person or submit an
application along with documents for interview appointment to:-…
ผูที่สนใจโปรดสมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงาน
พรอมดวยเอกสารตางๆ เพื่อนัดหมายสัมภาษณไปที่…
Please call Khun Wanpen for an appointment at Tel. 02-651-5400 Ext. 3309
โปรดโทรศัพทถึงคุณวันเพ็ญเพื่อนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณที่ โทรฯ 02-651-5400 ตอ
3309
Contact: Khun Yopin Tel. No. 02-038-444388, 443568
ติดตอคุณยุพิน โทรฯ 02-038-444388, 443568
Phone: 02-261-4270
Between 10.00 A.M. -5.00 P.M.
โทรฯ ไปที่ 02-261-4270 ระหวางเวลา 10.00 น.-17.00 น.
Interested candidates should apply in person or submit a letter of
application, resume, and photograph by July 2, 2008 to…
ผู(สมัคร)ที่สนใจควรสมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ และ
ภาพถายไปที่… ภายในวันที่ 2 ก.ค. 2551
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Applications should include all biographical details. You should also supply a
recent photograph and daytime telephone number. Send to…
สงจดหมายสมัครงานควรระบุรายละเอียดชีวประวัติ และผูสมัครควรสงภาพถายปจจุบัน
และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในตอนกลางวันไปที่…
Please apply in writing, enclosing your recent photograph, and providing
full contact address/telephone number to:-…
โปรดสมัครโดยเขียนจดหมายสมัครงานและแนบภาพถายปจจุบันของทานพรอม
ที่อยู หมายเลขโทรศัพทไปที่…
Interested parties, please send application letter with full resume and photo as well
as expected salary to
(สําหรับ) ผูที่สนใจโปรดสงจดหมายสมัครงานพรอมดวยประวัติยอ ภาพถาย และเงินเดือน
ที่ตองการไปที่…
2.4 ชื่อ-ที่อยูของบริษัทหรือผูวาจาง
สวนใหญผูวาจางจะบอกที่อยูของบริษัทที่ผูสมัครจะสามารถสงจดหมายสมัครงาน
หรือติดตอได แตมีบางบริษัทที่อาจทําการเชาตูรับจดหมายที่สํานักงานของหนังสือพิมพ
นั้น จึงบอกที่อยูของสํานักงานนั้นแทนที่อยูของตนเอง เชน
Axiom Company Limited
518/5, 8th floor, Maneeya Building,
Ploenchit Road, Patumwan, BKK 10300
T. 02-652-0818-19 Fax. 02-652-0820
บริษัท เอ็กสเซียม จํากัด
518/5 ชั้น 8 อาคารมณียา
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรฯ 02-652-0818-19 แฟกซ 02-652-0820
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BJ Service International (Thailand) Limited
19th Floor, Ocean Tower I, 170/58, 60 Sukhumvit Soi 16
Ratchadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110
Fax: 02-204-3050 E-mail: recruitment-TLD@bjservices.com.sg
บริษัท บีเจ เซอรวิส จํากัด
ชั้น 19 อาคารโอเชียน ทาวเวอร 1, 170/58, 60 สุขุมวิท ซอย 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แฟกซ 02-204-3050 อีเมล recruitment-TLD@bjservices.com.sg
Post Clas No. 4190
c/o Bangkok Post
Bangkok 10110
ประกาศรับสมัครเขาทํางาน หมายเลข 4190
ในความดูแลของ (c/o) หนังสือบางกอกโพสต กรุงเทพฯ 10110
กิจกรรมที่ 2
ใหนักศึกษาพิจารณาประกาศรับสมัครเขาทํางานตอไปนี้ และระบุวาแตละสวน
เรียกวาอะไร
Our company, a US buying agent, is urgently looking for the
following position to cope with our expansion:-

Merchandising Manager-Apparel
- Bachelor’s degree with at least 8 years experience
- Able to work with both buyers and vendors independently;
good supervision skill
- Good sources in both Knit and Woven item for USA market
- Good command of English.
Interested parties, please send application letter with full
resume and photo as well as expected salary to
Post class. No. 4250 c/o Bangkok Post, Bangkok 10110
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3. ประเภทและรูปแบบของประกาศรับสมัครเขาทํางาน
ประกาศรับสมัครเขาทํางานจะแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะของ
ประกาศฯ คือ
3.1 ประกาศรับสมัครเขาทํางานแบบเต็มรูป
ประกาศรับสมัครแบบเต็มรูปจะมีสวนประกอบตางๆดังที่กลาวมาแลวขางตน
การจัดวางรูปแบบประกาศรับสมัครจะเรียงจากสวนประกอบที่ 1-4 ตามลําดับ เชน
We are a leading U.S. apparel manufacturer and provider of Brand Name Merchandise
establishing a sourcing operation based in Asia Pacific. We’re looking for Thai based
representation:
ENGINEERING/PRODUCTION
QUALITY CONTROL MANAGER(S)
♦ Bi-lingual English & Thai.
♦ Garment engineering & quality control experience.
♦ Knowledge of textiles.
♦ Willing to relocate or be Thailand based with extensive travel.
♦ Good communication skills & detail orientated.
♦ Degree & practice in industrial engineering.
All positions provide an excellent salary based on experience and educational qualifications
plus:
♦ Rapid opportunity for advancement.
♦ Orientation/training as needed in the U.S.A. or other countries.
♦ Comparable full basic benefit package as offered by leading companies in the area.
Please reply to the Intimate Sourcing Director by providing a complete resume with
salary expected and send it to:
Sara Lee Corporation, 17th Floor, Allied Kajima Bldg.,
138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

21

บางครั้งเราจะพบวาผูล งโฆษณาไดมีการเพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผู
กําลังหางานและดึงดูดใจใหมีผูที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดไวมาสมัครเขาทํางานในตําแหนงนั้น
เร็วๆขอมูลทีก่ ลาวถึงนี้อาจจะเปนผลตอบแทนที่จะไดรับ(ดังตัวอยางขางบน)
หรือหนาที่
รับผิดชอบของผูสมัครในตําแหนงนั้นๆฯลฯ นอกจากนี้ ประกาศรับสมัครเขาทํางานอาจจะมีการ
สลับตําแหนงขอความ หรือละขอความบางตอนไป ทั้งนี้เปนเพราะตองการดึงดูดใจผูสมัคร เชน

Conoco (Thailand) Ltd. is a subsidiary of
Conoco Inc. USA. Conoco is an international
petroleum company with exploration production,,
refining, marketing and transportation operations.
In 1981, Conoco merged with and became a key
part of the Americanchemical corporation, DuPont,
one of the word’s largest firms.
In Thailand, Conoco is aggressively expanding its
operations, increasingly becoming a major player in
the local petroleum industry. To support our business
expansion plans, we seek a dynamic, energetic and
success-driven
Business
Development
Director
Interested applicants, please
Reporting to the Managing Director, the
send your application letter,
successful candidate will explore for and
specifying your current and
develop opportunities which support our
expected salary, together with
fundamental business purpose in Thailand.
your resume, a recent photograph and references to:

Rise
above
the
rest
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Human Resources Manager
The person we are looking for is a male/female,
CONOCO (THAILAND) LTD.
Thai national, over the age of 35. He/she must
th
20 Fl., Silom Complex Bldg., possess an MBA degree with substantial experience
191 Silom Rd., Bangkok,
and a strong, stable work history. He/she should
Bangkok 10500
have broad conceptual capabilities, coupled with
Tel. 02-231-3663-72
keen financial analysis competence. In addition,
Fax 02-266-5829
he/she must also possess excellent evaluation and
E-mail: b.sasivimol@tha.conoco.com development skills, business presentation skills as
well as an excellent command of English.
The successful candidate can look forward to an

CONOCO

attractive remuneration package and opportunities
for career advancement.

ในประกาศรับสมัครที่ 2 นักศึกษาจะเห็นวาบริษัทจะจัดวางสวนตางๆ แตกตาง
จากตัวอยางประกาศรับสมัครฉบับแรก มีการเพิ่มเติมสโลแกน (slogan) “Rise above the
rest” และโลโก (logo) ของบริษัท เพื่อใหการออกแบบคําประกาศนั้นดูสวยงามและดึงดูด
ใจผูอานหรือผูตองการสมัครงาน นอกจากนี้ บริษัทยังไดชี้แจงเหตุผลวาทําไมบริษัทจึง
ตองการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน
ประกาศรับสมัครงานตอไปนี้ไดมีการจัดวางรูปแบบของประกาศฯ
ที่นาสนใจ
เชนกัน
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Sales & Marketing Support

Reporting to the Passenger Sales Manager the successful applicant will
be responsible for our marketing activities in Thailand. She will be a highly
professional person, not necessarily form the travel industry, but with proven
ability in marketing. The applicant will participate in marketing training on a
continuous basis. We are looking for a highly motivated, intelligent individual
who enjoys working with people. This is a demanding and challenging
position, The successful applicant must be able to take on responsibility and
work under pressure:
-Thai national (foreign nationals need not apply)
-Female, young and dynamic
-Absolutely 100% fluent in English language with
emphasis on written language. An applicant must
be willing to undergo a written examination.
-University degree in Marketing
-Minimum 2 years’ experience in marketing
-Analytical
-Ability to use computer
We are offering to the right candidate all the benefits associated with
working for an international airline.
If you are looking for a career with a high performance, service-minded airline,
and if you have the experience and ability we’re looking for, please send
your application with a recent photograph and detailed resume before
February 7th to:
SAS General Manager
8th fl., Glas Haus
1 Sukhumvit 25
Bangkok 10110

SAS
SCANDINAVIAN AIRLINES
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3.2 ประกาศรับสมัครเขาทํางานแบบยอ
ประกาศรับสมัครเขาทํางานแบบยอนี้จะมีเพียงตําแหนง คุณสมบัติ ชื่อ-ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทของบริษัทผูวาจาง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะบริษัทมีงบประมาณในการ
โฆษณานอย ไมตองการเปดเผยตนเองหรือเปนกิจการที่ดําเนินการใหม จึงมุงเสนอ
สวนประกอบที่สําคัญตอผูสมัครเทานั้น ดังนั้นรูปแบบของการประกาศรับสมัครแบบนี้จะ
สั้นกระทัดรัดกวาแบบที่ 1
URGENTLY REQUIRED
1. TICKETING MANAGER
-5 years’ experience.
-Good command of English.
2. CASHIER
-2 years’ experience.
3. MESSENGER
Interested persons please contact:
TOMO TRAVEL CO., LTD.
990 Abdulrahim Place, Room No. 2806,
28th Fl., Rama 4 Rd., Bangkok, BKK. 10500
Tel. 02-636-2489-92 Fax 02-636-2493

SECRETARY WANTED
We are looking for a secretary to work in Bangpoo Industrial Estate
with following qualifications:
+ Thai national only, fluent in written and spoken English
+ Able to work in Bangpoo area with own transport
+ Computer skill with Excel, Microsoft word and office automation
+ Able to manage filling system as well as answering telephone calls
+ At least 5 years working experience as secretary
Please send your resume by fax together with your references to
KHUN RACHANEE 02-709-4754
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NATURE NURSERY SCHOOL
REQUIRES

-Experienced native English speaking
preschool teachers
-Thai assistant teachers

CALL: KHUN DANG TEL: 02-3918240

2

3

ขอมูลการสมัครงาน
ผูมีความสนใจสมัครงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถสมัคร
ผานทางwww.thaiairways.com
โดยเลือกขอมูลการรับสมัครและบันทึกขอมูลใน
ใบสมัครที่บริษัทฯกําหนด (ยกเวนตําแหนงนักบินและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน)
โดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางมาที่บริษัทฯ
สําหรับผูสนใจมาสมัครที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทฯได
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรไวใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครงานเชนกัน

2
3

http://www.jobjob.ac.th
ขอมูลดัดแปลงจากขอมูลใน www.thaiairways.com
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กิจกรรมที่ 3
ใหนักศึกษาดูประกาศรับสมัครเขาทํางานตอไปนี้ แลวบอกวาแตละอันเปนประกาศแบบ
ที่ 1 หรือ 2
(A)

W

Worldsec International Limited

An International Securities Company with a regional coverage of Asian markets is looking for
a senior Thai person to join an existing experienced team.
(B)

Deputy Manager of Research
Qualifications

- A Thai national with 4-5 years comprehensive
experience of the Thai stock market.
- Fluency of English and ability to edit considered
fundamental, together with requisite analytical
Responsibility
- Day to day supervision of company research
product, overseeing staff of 6 analysts and
marketing coordination with overseas investors.
Please send resume to the Manager of
Worldsec International Limited
Thailand Representative Office
2922/217, 14th Floor, Charn Issara Tower II
New Petchburi Road, Huay Kwang
Bangkok 10310
Fax: 02-718-1828

WANTED REPORTER
Fluent English speaker
and writer wanted for
Bangkok Bureau of
Japan’s leading news
agency KYODO NEWS
which provides English
and Japanese language
news to subscribers
around the word.
Call 02-247-3397-8
or Fax. 02-248-8433
for more details/
interview.

นักศึกษาจะเห็นไดชัดเจนวา ประกาศรับสมัครเขาทํางานไมวาจะเปนแบบเต็มรูป
หรือแบบรวบรัดตางมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน คือตองการใหคนมีคุณสมบัติและความรู
มาสมัครเขาทํางานกับองคกรนั้นๆ นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบและรูปแบบ
ของประกาศรับสมัครเขาทํางาน จะชวยใหนักศึกษาเขาใจและเลือกสมัครเขาทํางานใน
ตําแหนงที่ตนมีความรู ความสามารถไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แบบฝกหัดทายบท
ใหนักศึกษานําสวนประกอบตอไปนี้มาจัดวางใหอยูในรูปแบบของประกาศรับสมัครเขาทํางานที่ดี และถูกตอง

BP OIL

(A)

BP is the world’s third largest oil company. We conduct
business in 70 countries on six continents and we are
investing substantially in Southeast Asia including key
markets like Thailand. As a result, BP is seeking for
energetic and high caliber Thai staff to join our rapidly
growing organization.

(B)

Please submit application with resume stating
qualifications, experience, present and expected salary
together with a recent photo to:

( C) INDUSTRIAL SALES ENGINEER
-Male or female, age not over 30 years
-University graduate in Mechanical, Chemistry Engineering
-Must have driving license
-Target-oriented, aggressive and enjoy excellent incentive
scheme

(D) Human Resource Manager
BP OIL (THAILAND) LTD.
10th Floor, Diethelm Tower B, 93/1 Wireless Road, Lumpini,
Bangkok 10330 Tel. 02-251-1283, 02-251-1275 (Praphan, Siporn)
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(E)

PLANNING & SUPPLY EXECUTIVE
-Thai nationals, age 27-32 years
-Bachelor’s degree in Economic, Engineering, Science or related field
-3-5 years experience in logistics or inventory management planning
-Fluent in spoken and written English and able to operate PC (Excel)
-Pleasant personality and good human relations

ลําดับที่ถูกตองคือ
____________________________________________________________________
_____
_____
_____
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