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ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM
ตำแหน่งที่ต้องกำรสมัคร:
Position applied for:

เงินเดือนที่ต้องกำร:
Expected starting salary:

หลักฐานประกอบการสมัครงาน (ใช้ สาเนา)
 รูปถ่ำยหน้ ำตรง ขนำด 1” จำนวน 1 รูป

 ทะเบียนบ้ ำน

รู ปถ่าย

บัตรประกันสังคม
 ใบรับรองผ่ำนงำน
 ใบรับรองกำรศึกษำ
 อื่นๆ..................................................................

 บัตรประชำชน
 ใบประกอบวิชำชีพ (ใบ กว.)



ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
Application form in a part of consideration, please fill this form completely
ชื่อ-สกุลภำษำไทย ……………………………………………………………………ชื่อเล่น....……………….
ชื่อ-สกุลภำษำอังกฤษ (Name in English) ……………………………………………………..……………...
วัน/เดือน/ปี /เกิด :
สัญชำติ :
เชื ้อชำติ :
Date of birth :
Nationality :
Race :
อำยุ :
ส่วนสูง :
น ้ำหนัก :
ตำหนิ :
Age :
Height :
Weight :
Scars :
สถำนที่เกิด:
โทรศัพท์ บ้ ำน (Home) …………………………………...
Place of Birth:
Telephone มือถือ (Mobile) …………………………......

เพศ (Sex)

 ชำย (Male)
 หญิง (Female)

ศำสนำ :
Religion :
กรุ๊ปเลือด :
Blood group :
ID Line :...........................................
E-mail :............................................

ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้ สะดวก
Present Address
ที่อยู่ถำวร
Permanent address
บัตรประชำชนเลขที่ (LD. Card No.) …………………………………….. ออกให้ ณ อำเภอ/เขต (Issued at)……………………………………........
วันออกบัตร (Date of Issue) ……………………………………………... จังหวัด (Province) ………………………………………………………....
บัตรหมดอำยุ (Expiry date) ……………………………………………... เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (Tax ID)…………………………………………..
ที่พกั (Residence)  บ้ ำนตนเอง (Own House)
 บ้ ำนเช่ำ (Rent Home)
 อยู่กบ
ั บิดำมำรดำ (Live with Parents)
 อำศัยอยู่กบ
ั คนอื่น (Live with Other)  อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................
สถำนภำพสมรส (Marital Status)  โสด Single
 สมรสแล้ ว Married
 หย่ำ Divorced
 แยกกัน Separated
กรณีสมรสแล้ ว (If Married)
 จดทะเบียน Registered  ไม่จดทะเบียน Non-Registered  มีบตุ ร………คน  ไม่มีบตุ ร
สถำนะทำงทหำร:  เกณฑ์แล้ ว (Served)
 ยังไม่ได้ เกณฑ์ (Not yet)
 ศึกษำวิชำทหำร (Military Studied)
Military Service:  ได้ รับกำรยกเว้ นเพรำะ (Exempted) ……………………………………….
ชื่อบิดำ :
Name of Father :

อำยุ :
Age :

อำชีพ :
Occupation :

เบอร์ โทรศัพท์ :
Telephone :

 มีชีวิต

 ถึงแก่กรรม

ชื่อมำรดำ :
Name of Mother :

อำยุ:
Age :

อำชีพ :
Occupation :

เบอร์ โทรศัพท์ :
Telephone :

 มีชีวิต

 ถึงแก่กรรม
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มีพ่ นี ้ องรวม…………คน เป็ นบุตรคนที่…………
ลาดับ
No.
1
2
3

ชื่อ – สกุล
Name

การศึกษา การฝึ กอบรม ความสามารถพิเศษ

FAMILY
อายุ
Age

อาชีพ / ตาแหน่ ง
Occupation / Position

สถานที่ทางาน
Employer

โทรศัพท์
Telephone

EDUCATION – TRAINING – QUALIFICATIONS – SKILLS

ระดับกำรศึกษำ
ชื่อสถำบัน
ปี ที่จบ
สำเร็จชัน้
เกรดเฉลี่ย
สำขำ/คณะ
Level
Name of Educational Institute Graduation year
Graduation Level
GPA.
Major Subject
ประถม : Primary
มัธยม : Secondary
ปวช. : Vocational
ปวส. : High Vocational
ป.ตรี : Bachelor’s degree
ป.โท : Master’s degree
อืน่ ๆ
พิมพ์กี่คำต่อนำที (Typing skill (wpm))
T ไทย :
คำ/นำที E อังกฤษ :
คำ/นำที
ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ (Computer Training) ได้ แก่ (i.e.) :
ควำมสำมำรถอื่นที่ท่ำนมี หรือใบอนุญำตต่ำง ๆ ตลอดจนกำรฝึ กอบรมที่ได้ รับ (List other special skills or licenses)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควำมสำมำรถด้ ำนภำษำ
พูด : Speaking
อ่ำน : Reading
เขียน : Writing
Foreign Languages
Good
Fair
Poor
Good
Fair
Poor
Good
Fair
Poor

ใบอนุญำตขับขี่ :  มี  ไม่มี
ประเภท
:  ส่วนบุคคล  ประเภท...........................
ขับรถจักรยานยนต์ :  ได้  ไม่ได้ มีรถเป็ นของตัวเองหรือไม่ :  มี  ไม่มี ใบอนุญำตขับขี่ :  มี  ไม่มี
ขับรถยนต์

:  ได้  ไม่ได้ มีรถเป็ นของตัวเองหรือไม่ :  มี  ไม่มี

ประวัตกิ ำรฝึ กงำน
ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี ถึง วัน/เดือน/ปี )

ชื่อบริษัท / หน่วยงำน

ระยะเวลำ
(เดือน)

ตำแหน่ง

ประวัติการทางาน
เดือน/ปี ที่เข้ ำและออกจำกงำน
Period of Employment

ลักษณะงำน

EMPLOYMENT RECORD
ชื่อบริษัท / หน่วยงำน
Employer

เบอร์ โทรศัพท์
Telephone

ตำแหน่ง
Position

เงินเดือนครัง้ สุดท้ ำย
Last Salary

สำเหตุที่ออก
Reason for leaving
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บุคคลอ้ างอิง (บุคคลที่ร้ ูจักท่ านดี แต่ ไม่ ใช่ ญาติ)
ชื่อ-สกุล
Name

เกี่ยวข้ องเป็ น
Relationship

PERSONAL REFERENCES
สถานที่ทางาน
Firm Address

ตาแหน่ ง
Position

โทรศัพท์
Telephone

กรุ ณากรอกตามความเป็ นจริง
ในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัด

 ขัดข้ อง : No

 ไม่ขดั ข้ อง : Yes

ท่ำนเคยถูกนำยจ้ ำงปลดออก , ไล่ออก , เลิกจ้ ำง
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes โปรดชีแ้ จง.....................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยเป็ นบุคคลมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรือถูกศำลสัง่ ล้ มละลำย
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes โปรดชีแ้ จง....................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยต้ องโทษทำงอำญำ
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes โปรดชีแ้ จง....................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยเป็ นกรรมกำรสหภำพแรงงำน
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes ตาแหน่ ง........................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยป่ วยหนัก หรือเป็ นโรคติดต่อร้ ำยแรง
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes ระบุช่ อ
ื โรค....................................................
ท่ำนเคยเป็ นโรคเรือ้ น , กำฬโรค , เอดส์ , มะเร็ง
 ไม่เคย : NO
 เคย : Yes ระบุช่ อ
ื โรค....................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ปั จจุบนั ท่ำนกำลังศึกษำอยู่
 ไม่ : NO
 ใช่ : Yes
ถ้ ำศึกษำอยู่กรุณำให้ รำยละเอียด สถำนศึกษำ...........................................................................สำขำ..........................................คุณวุฒิ..................
บุคคลในบริษัทนี ้ที่ท่ำนรู้จกั
…………………………...............................................................................................................................................................................................

แผนที่ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครงานโดยสังเขป

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมดังกล่ำวทังหมดในใบสมั
้
คร และหลักฐำนต่ำงๆ ที่นำมำประกอบในกำรสมัครงำนนี ้เป็ นควำมจริ งทุก
ประกำร หำกปรำกฏว่ำข้ อควำมในใบสมัคร หรื อหลักฐำนที่นำมำนันไม่
้ ตรงกับควำมเป็ นจริ ง ข้ ำ พเจ้ ำยอมรับกำรว่ำจ้ ำงที่ได้ ตกลงกันไว้
หรื อที่อำจจะตกลงกันในอนำคตเป็ นอันยกเลิกกันไปและยินยอมให้ บริ ษัทเลิกจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ ทนั ที โดยไม่ต้องจ่ำยเงินค่ำชดเชย หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ ทังสิ
้ ้น โดยข้ ำพเจ้ ำจะไม่เรี ยกร้ องค่ำชดเชยใดๆ ทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ………………………………………ผู้สมัคร
(………………………………………………..)
วันที่………./………../………….
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