
 

 
ใบสมัครงาน 

กรอกข้อมลูด้วยตวัทา่นเอง 
(To be completed in own handwriting) 

 
 

ช่ือ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
Name  

ต าแหนง่ทีต้่องการ  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 
Position Applied for 2  ………………………………………………….  Salary   …………………… Bath / month 

 

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว) 
ที่อยูปั่จจบุนัเลขที ่…………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  …………………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท์  ………........………...............…...…ID Line  ...............……...........……. มือถือ  .......................................  
Tel.          Pager      Mobile 

อีเมล์   .…………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail 

  อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง       บ้านเช่า     หอพกั 
  Living with parent Own home       Hired house  Hiredflat / Hostel 

 
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาต ิ ………………...............  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   
Identity card no.                         Expiration date 

สว่นสงู .................... ซม.    น า้หนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

Family Information  (ประวัตคิรอบครัว) 
บิดา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ช่ือภรรยา/สาม ี….……………………………… สถานท่ีท างาน ……………….……… ต าแหนง่ ……………….………… 
Name of wife / Husband          Working Place       Position 

มีบตุร …………. คน 
Number of children 

 

รูปถ่าย 



มีพี่น้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที ่............... 
Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the family 
 

ช่ือ  
Name 

อาย ุ(ปี)  
Age 

อาชีพ  
Occupation 

   
   
   
   

 

Education (การศึกษา) 
ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปริญญาตรี 
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปริญญาตรี 
Post-Graduate 

    

อื่นๆ 
Others 

    

 

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
สถานท่ีท างาน 

Company 

ระยะเวลา  Time ต าแหนง่งาน 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จ้าง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation 

เร่ิม 
From 

ถึง 
To 

       
       
       
       

 

Language Ability (ภาษา ) 

ภาษา 
Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อา่น (Reading) 
ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาองักฤษ  
(English) 

         

ภาษาจีน  (China)          
อื่นๆ (Other)          

 



Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ ค า/นาที               องักฤษ............ ค า/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

 

สาขาที่สอนได้(กรณีสมคัรอาจารย์) ………………………………………………………………………...…………… 
อื่นๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 
กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ตดิตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicnt as 

ที่อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address           Tel. 

ทราบขา่วการรับสมคัรจาก  ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงมาก่อนหรือไม?่   เคย   ไมเ่คย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถ้าเคยโปรดระบช่ืุอโรค  .............................................................................................................................................. 
If yes, explain fully 

เขียนช่ือญาติ / เพื่อน ท่ีท างานอยูใ่นองค์กร ซึง่ทา่นรู้จกัดี ............................................................................................. 
Give the name of relatives / friends , working with us known to you 

 
กรุณาแนะน าตวัทา่นเอง เพื่อให้องค์กรรู้จกัตวัทา่นดีขึน้ 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลงัจากองค์กรจ้างเข้ามาท างานแล้ว

ปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดทีใ่ห้ไว้ไมเ่ป็นความจริง องค์กรมีสทิธ์ิท่ีจะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดย
ไมต้่องจา่ยเงินชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
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 soever.  

       
  …………………………………….. 

                           ลายมือช่ือผู้สมคัร  
                                  (Applicants signature) 



 
 

การพจิารณาว่าจ้าง 
ต าแหนง่  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่เดือน        
Position    Department    Salary          Baht/ month     

วนัท่ีเร่ิมงาน …………..………….….  คา่ใช้จา่ยพเิศษ ……………..………. 
Starting date            Allowances 

 
 
 ……………………………    ……………………… 
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร              ผู้อนมุตัิ 
 Human resource department   Authorized signature 

 …………./………./……….    ………./………../……… 
 
 
       ……………………….. 
          ลายเซ็นผู้สมคัรงาน 

Signature of Applicant 

………../………./…….. 


