
                

 

                                                     ใบสมัครงาน 
                                       APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
 
รหสัพนักงาน / No._____________________________________________ วันที่ / Date ________________________________ 
 
ต าแหน่งหรือประเภทของงานที่สมัคร______________________________ 
Position or Type of Work Applied 

เงินเดือนขัน้ต ่าที่ต้องการ___________________________________________ 
Minimum Starting Salary Desired 

รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร / PERSONAL DETAILS 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________นามสกุล____________________________________ช่ือเล่น____________________ 
Name Mr./Mrs./Miss___________________________________________Last Name__________________________________Nick Name________________ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
Registered Address________________________________________________________________________________________รหสัไปรษณีย์_____________  
ที่อยู่ปัจจุบัน 
Present Address___________________________________________________________________________________________รหสัไปรษณีย์_____________ 
โทรศัพท์    ____________________________     _____________________________    ____________________________    _____    _____________________ 
 Telephone             มือถือ Mobile                         ที่บ้าน  Residence                       ที่ท างาน Office                                       E-Mail 

เกิดที่จังหวัด วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด            น า้หนัก ส่วนสูง 
Place of Birth_______________________ Date of Birth______________ Time__________ Weight__________ Height____________ 

สัญชาต ิ เชือ้ชาติ อายุ                ปี ศาสนา  
Nationality__________________________ Race____________________ Age___________ Religion_____________________________ 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ  วันที่ออก  
Identification NO_____________________ Issued at___________________________________ Issued Date_________________________ 

บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีเลขที่ บัตรประกันสังคมเลขที่ 
Income Tax Card No. _________________________________ Social Security Card No. ______________________________________ 

สถานภาพการสมรส     โสด                          แต่งงาน                     หม้าย                        หย่า 
Marital Status Single Married Widowed Divorced 

ถ้าสมรสแล้วคู่สมรสมีรายได้หรือไม่                        มี                             ไม่มี  
If married, does the spouse earn income? Yes No  

จ านวนบุตร______________________คน     เกิด ปี พ.ศ.______________________/พ.ศ.______________________/พ.ศ.___________________                                  
Number of Children    

รายละเอียดทางครอบครัว ช่ือ - นามสกุล อายุ อาชีพ / ต าแหน่ง ที่อยู่ / ที่ท างาน โทรศัพท์ 
Family Details First Name – Last Name Age Occupation / Position Address / Office Tel.  No. 

ภรรยา/สามี Wife/Husband      

บิดา Father       

มารดา Mother      

พี่น้อง______________คน      

          Brother/Sister      

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถตดิต่อได้ 
In case of emergency, please notify: 

ช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ ความสัมพันธ์ 
Name______________________ 
 

Address____________________ 
 

Tel. No. ____________________ 
 

Relationship___________________ 
 

 
รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 



                

 
ประวัติทางการทหาร 
MALTARY SERVICE: 

ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง? 
Have you completed your national service? 
  เกณฑ์แล้ว   ยังไม่เกณฑ์   ถ้ายัง ถึงก าหนดเม่ือ   ได้รับการยกเว้นเพราะ 
      Yes       No       If no, specify when       If exempted specity reason 
        _______________________       _________________________ 
ประวัติการศึกษา 
EDUCATIONAL BACKGROUND 

ประเภทการศึกษา 
Level of education 

ระยะเวลา 
Period ช่ือสถานการศึกษา 

Institute Name 

วุฒิที่ได้รับ 
Certificate/Diploma 

/Degree 

คะแนน 
Grade 

Point Average 

วิชาเอก 
Major Subject ตัง้แต่ ถึง 

From To 
ประถมศกึษา       
Primary / Elementary       
มัธยมศึกษาตอนต้น       
Secondary / Middle school       
มัธยมศึกษาตอนปลาย       
Pre-University / High School       
อาชีวศึกษา       
Commercial/Vocational       
วิทยาลัย Technical/       
Institiute/College       
มหาวิทยาลัย       
University       
อ่ืนๆ (Others)       
ประวัติการฝึกอบรม 
TRAINING BACKGROUND    
 ช่ือหวัข้อ สถาบันฝึกอบรม วุฒิบัตรที่ได้รับ ระยะเวลา 
 Subject Institute Certificate Received Duration 

การฝึกอบรม 
TRAINING 

    
    
    

ทกัษะ 
SKILL     

ภาษา ระบุ Specify: พอใช้ Fair  /ด ี Good  / ดีมาก  Excellent ภาษาท้องถ่ิน 
Language พูด  Speaking อ่าน  Reading เขียน  Writing Dialect, If any 

ไทย Thai     
อังกฤษ English     
จีน Chinese___________     
อ่ืนๆ (Others)__________     
พิมพ์ดีด             ไทย                                             ค า/นาที                  อังกฤษ                                                  ค า/นาที                      
Typing               Thai ____________________________W.P.M                  English____ ____________________________W.P.M 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Program Computer______________________________________________________________________________________________________ 



                

  

ประวัตกิารท างาน ( 3 แห่งสุดท้ายโดยละเอียด ) PRESENT/PREVIOUS EMPLOYMETNT 

 
1 

 
ช่ือสถานประกอบการในปัจจุบันหรือครั้งสุดท้าย 
Present Company…………………………………………………………... 
 

 
ที่อยู่  Address                                 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………..โทรศัพท์ Telephone……………………….. 

ระยะเวลาจาก / ถึง  เงินเดือนเร่ิมต้น เงินเดือนสุดท้าย ช่ือและต าแหน่งผู้บงัคับบัญชา 

Period from/to Starting Salary Last Salary Name/Position of Superior 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. 

ต าแหน่งเร่ิมต้น/ Started Position ต าแหน่งสุดท้าย / Last Position เหตุที่ลาออก / Reason for Leaving 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 
 
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ / Job Description  …………………………………………………………………………………………...…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
 
2 

 
ช่ือสถานประกอบการ 
Company………………………..………………………………… 

 
ที่อยู่  Address                                            
………………………………………………………………………………. 
……………………………..โทรศัพท์ Telephone ………………………. 

ระยะเวลาจาก / ถึง  เงินเดือนเร่ิมต้น เงินเดือนสุดท้าย ช่ือและต าแหน่งผู้บงัคับบัญชา 
Period from/to Starting Salary Last Salary Name/Position of Superior 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. 
ต าแหน่งเร่ิมต้น/ Started Position ต าแหน่งสุดท้าย / Last Position เหตุที่ลาออก / Reason for Leaving 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 
 
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ / Job Description  …………………………………………………………………………………………...…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... ... 
 
 
 
3 

 
ช่ือสถานประกอบการ 
Company…………………………………………………………… 

 
ที่อยู่  Address                                            
………………………………………………………………………………. 
…………………………………โทรศัพท์ Telephone …………………… 

ระยะเวลาจาก / ถึง  เงินเดือนเร่ิมต้น เงินเดือนสุดท้าย ช่ือและต าแหน่งผู้บงัคับบัญชา 
Period from/to Starting Salary Last Salary Name/Position of Superior 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. 
ต าแหน่งเร่ิมต้น/ Started Position ต าแหน่งสุดท้าย / Last Position เหตุที่ลาออก / Reason for Leaving 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 
 

ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ / Job Description  …………………………………………………………………………………………...…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 



                

 
กรณีที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 บริษัทที่ระบุข้างต้น โปรดระบุทกุบริษัทที่ท่ายเคยปฏิบัติงานมา ในตารางด้านล่าง 

ตัง้แต่ ถึง บริษัท ต าแหน่ง เงินเดือน รายได้อ่ืนๆ สาเหตุที่ลาออก 
From Date To Date Company Position Salary Allowances Reason for Leaving 
       
       
       

       
ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติของท่านจากนายจ้างเดิมหรือไม่ 
Do you agree to let the company to refer your present employment? 
  ยินยอม  Yes   ไม่ยินยอม  No เพราะ Because__________________________________________________ 
 
ท่านจะมาเร่ิมงานกับบริษัท ได้เม่ือไรถ้ามีต าแหน่งให้ 
When can you start work with us, if employed?________________________________________________________________________________ 
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่                           เคย                    ไม่เคย 
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?                        Yes                            No 
ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรคIf yes, identify____________________________________________________________________________________                         
ท่านมีรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่สามารถน ามาใช้ในธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 
Do you own a car/motorcycle available of company’s business? 
                                                 รถยนต์ ทะเบียนรถ           มอเตอร์ไซด์ ทะเบียนรถ          
                                                    Car Licence No._______________            Motorcycle   Licence No.________________              
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่?                     มี     เลขที่                                          ไม่มี    
Do you hold a driving licence?             Yes   No. ____________________                                        No                              

 
งานอดิเรก กีฬาและกิจกรรมที่สนใจ 
Hobbies, sports, interest__________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
ท่านทราบข่าวจากแหล่งใดว่าบริษัทเปิดรับสมัครงาน____________________________________________________________________________ 
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นีม้าก่อนหรือไม่                             เคย                          ไม่เคย                        ถ้าเคย เม่ือไร   
                    
                       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทัง้หมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธ์ิจะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย
หรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 
                       Certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement, the company has 
the right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever. 
 
 

 

 
_________________________________ 
ลายมือช่ือผู้สมัคร Applicant’s Signature 
วันที่________/_________/ _________ 

 
  
 


