
ใบสมคัรเป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณา  โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน

Application Form is a part of consideration, please fill this completely.

ต าแหนง่งานที่สมคัร : 1………...…………………. วนัที่สมคัร…..…….............................................................
Priority of Applied Position 2………...…………………. Date of Application

3………...…………………. ทราบข่าวการรับสมคัรงานจาก……...…………....…………....
How do you know about this job application?

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)…………………....……………   (ช่ือเลน่) ............... ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)……………..…….….………….
Name & Surname (in Thai) Name & Surname (in English)

วนัเดอืนปีเกิด....................................       อาย.ุ................. ปี สว่นสงู..........................ซม. เชือ้ชาติ/สญัชาติ........................
Date of Birth       Age Height                          Cms. Race/Nationality
สถานที่เกิด……...............................       เพศ...................... น า้หนกั.........................กก. ศาสนา.....................................
Place of Birth       Sex Weight Religion

เลขที่บตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง........................................... สถานที่ออก......................วนัที่ออก....................วนัหมดอาย.ุ.................
ID.Card No./Passport No. Issued At Issued Date              Expire Date

เลขที่บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษี...................................................................... เลขที่บตัรประกนัสงัคม........................................................
Tax ID. Social ID.

ที่อยูปั่จจบุนั............................................................................................... ที่อยูต่ามทะเบยีนบ้าน.........................................................

.................................................................................................................. ..........................................................................................
Present Address Legal Address

สภาพที่อยูปั่จจบุนั     บ้านสว่นตวั       บ้านเชา่/หอพกั          อาศยัอยูก่บับดิามารดา อาศยัอยูก่บัผู้ อ่ืน
Living Status     Own home       Rent home           Live with Parent Live with Others

โทรศพัท์ที่บ้าน โทรศพัท์ที่ท างาน โทรศพัท์มือถือ
Home Phone Office Phone Mobile Phone

สถานภาพการสมรส ช่ือคูส่มรส อาชีพของคูส่มรส
Marital Status Spouse's name Spouse's Occupation

จ านวนบตุร/ธิดา จ านวนบตุรที่ก าลงัศกึษา จ านวนบตุรที่อายเุกิน 25 ปี
Number of Children Children in school Children over 25 years

ช่ือ-นามสกลุ บดิา อาชีพ/ต าแหนง่ โทรศพัท์
Father's name Occupation/Position Telephone

ช่ือ-นามสกลุ มารดา อาชีพ/ต าแหนง่ โทรศพัท์
Mother's name Occupation/Position Telephone

จ านวนพ่ีน้อง ทา่นเป็นคนล าดบัที่
Number of Relatives Being the Number of

ล าดบั การศกึษา
No. Education

อาชีพและต าแหนง่
Occupation & Position

ใบสมัครงาน
JOB APPLICATION FORM

ประวัติส่วนตัว
PERSONAL DATA

ช่ือ-นามสกลุ
Name & Surname

อายุ
Age

รูปถ่าย 1 รูป
1 photograph



คะแนนเฉล่ีย

Grade Average

From/จาก To/ถงึ

มธัยมศกึษาหรือต ่ากวา่
High School or Lower

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
Certificate

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
Diploma

ปริญญาตรี
Bachelor's Degree

ปริญญาโท
Master Degree

อ่ืนๆ
Others

1.ช่ือบริษัท ที่อยู่ โทรศพัท์
  Company's Name Address Telephone

  ต าแหนง่และรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
  Position & Description of work

  ระยะเวลาท างาน (จาก/ถงึ) เงินเดอืน รายได้อ่ืนๆ
  Employment Period (From/To) Salary Other Benefits

  เหตผุลที่ออกจากงาน
  Reason For Leaving

2.ช่ือบริษัท ที่อยู่ โทรศพัท์
  Company's Name Address Telephone

  ต าแหนง่และรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
  Position & Description of work

  ระยะเวลาท างาน (จาก/ถงึ) เงินเดอืน รายได้อ่ืนๆ
  Employment Period (From/To) Salary Other Benefits

  เหตผุลที่ออกจากงาน
  Reason For Leaving

3.ช่ือบริษัท ที่อยู่ โทรศพัท์
  Company's Name Address Telephone

  ต าแหนง่และรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
  Position & Description of work

  ระยะเวลาท างาน (จาก/ถงึ) เงินเดอืน รายได้อ่ืนๆ
  Employment Period (From/To) Salary Other Benefits

  เหตผุลที่ออกจากงาน
  Reason For Leaving

Educational level

ระดบัการศกึษา

ประวัติการท างาน (เร่ิมจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามล าดับ)

WORKING EXPERIENCE (Start with your present and previous position)

ประวัติการศกึษา

EDUCATIONAL BACKGROUND

Date Attended

ระยะเวลาศกึษา 

Major Subject

สาขาวิชาเอก

School or Institute's name

ช่ือสถาบันการศกึษา



ไทย ค า/นาที การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป..........................................
Thai wpm. Operate software package

องักฤษ ค า/นาที การเขียนโปรแกรม...................................................
English wpm. Programming language

ทา่นผา่นการรับข้าราชการทหารมาหรือยงั ยงั ผา่น ได้รับการยกเว้น
Have you completed military service? No Yes Exempted

กิจกรรมที่เคยท า (ระหวา่งการศกึษา/ปัจจบุนั)
Social Activity (During study/Present)

ทา่นมีรถยนต์สว่นตวัหรือไม่ ไมมี่ มี
Do you hace a car No Yes

ทา่นมีร่างกายทพุพลภาพ/โรคตดิตอ่หรือไม่ ไมมี่ มี
Have you any phusical handicap, chromic dieseade, or other disabilities No Yes

ทา่นเคยถกูปลดออกจากงานหรือไม่ ไมเ่คย เคย
Have you ever been discharged from employment? No Yes

ทา่นเคยถกูกลา่วหาหรือต้องโทษในคดอีาญาหรือไม่ ไมเ่คย เคย
Have you ever been charged or convicted of any criminal offence? No Yes

ช่ือ ที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ที่จะให้ตดิตอ่ในกรณีฉกุเฉิน
Name, address and telephone number of the person to be notified in event of emergency of serious accident.

ถ้าบริษัทฯ ตอบรับ  ข้าพเจ้าพร้อมจะมาเร่ิมงานตัง้แต่
If accept, I can work on

1.ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่ได้ให้ไว้กบับริษัทฯ เป็นความจริงและสมบรูณ์ทกุประการ  ถ้าภายหลงัจากเข้าท างาน ปรากฎวา่มีการกรอกข้อมลู

ที่ไมเ่ป็นความจริง  ข้าพเจ้ายอมรับการลงทาตามกฎข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทกุประการ รวมทัง้การถกูเลกิจ้าง
I understand and agree that any malicious misinformation which I placed on this application, or and ommission which tends to mislead 
will be sufficient ground for my dismissal at the time the same is discoverred.

2.การวา่จ้างยอ่มขึน้อยูก่บัผลของการตรวจโรคโดยแพทย์ที่บริษัทฯ  มอบหมาย  และการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม
The employment is subject to passing to physical examination to be conducted by the Company-appointed phusician and a criminal
 record clearance.

ลายมือช่ือผู้สมคัร วนัที่
Applicant's signature Date

ความสามารถอ่ืนๆ
OthersComputer

คอมพิวเตอร์

อ่ืนๆ
OTHERS

ความสามารถพิเศษ
SPECIAL ABILITY

พิมพ์ดดี
Typing

ความสามารถทางภาษา
LANGUAGE ABILITY

ดีมาก/Exe. ดี/Good พอใช้/Fair ดีมาก/Exe. ดีมาก/Exe.ดี/Good พอใช้/Fair ดี/Good พอใช้/Fair

การพดู/Speaking การเขียน/Writing ความเข้าใจ/UnderstandingภาษาLangua
ge



รูปถา่ย (Photograph) หลกัฐานการศกึษา (Education Document)

ส าเนาทะเบยีนบ้าน (House Registration) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (Identification Card)

หลกัฐานทางการทหาร (Military Registration) เอกสารรับรองการท างาน (Recommendation Letter)

อ่ืนๆ (Others)…………………………………

เอกสารการสมัครงาน

Documents for Application


