ใบสมัครงาน
ติดรูปถ่าย
Photo

Employment application
วันที่…………………………………………
Date…………………………….………….

ประวัติส่วนตัว
Personal record

(นาย/นาง/นางสาว)

ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)

3

Name-surname (in english)

(MR./MRS./MISS)

วันเดือนปี เกิด

อายุ

หมูเ่ ลือด

จังหวัดที่เกิด

สัญชาติ

เชื ้อชาติ

ศาสนา

นํ ้าหนัก

Date of birth

Age

Nationality

Blood group

Race

บัตรประชาชนเลขที่

Religion
Issued at

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี


Present address

ตําบล/แขวง



ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Non exempted

District

โทรศัพท์

Telephone






โสด
Single
อยูร่ ่วมกัน
Live together

เรี ยนรักษาดินแดน
Territorial degree student



cm.

รับราชการทหารแล้ ว
Date entered service

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province

โทรศัพท์มือถือ



ซอย

Mobile

อาศัยกับครอบครัว /Living with parent

วันหมดอายุ

Soi

อําเภอ/เขต

Sub-district

สถานภาพการสมรส
Marital status
บิดา/มารดา
Parent

Social security card No.

ได้ รับยกเว้ น
Exempted

ส่วนสู ง

Kg. Height

Date expire

เลขที่บตั รประกันสังคม

Tax no.



Weight

ออกที่

Identity card No.

สถานภาพทางทหาร
Military status
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ สะดวก

Place of birth

Post code

อีเมล์

E-mail address

บ้ านตัวเอง/Own house
แต่งงานแล้ ว
Married
 แยกกันอยู่
Separated







เช่า/ Rented

แยกกันอยู่
Separated
หย่า
Divorced





เช่าซื ้อ/ Mortgaging

หม้ าย
 หย่า
Widowed
Divorced
(บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม
(Father/Mother) Passed away

ประวัติครอบครัว
Family information
รายละเอียดครอบครัว
Family details
บิดา Father

ชื่อ-นามสกุล
First name-Last name

มารดา Mother
พี่น้อง ................ คน
Brother/Sister
1.
2.
3.
4.
ท่านเป็ นคนที่ ................
You are number
ภรรยา/สามี
Wife/Husband
จํานวนบุตร/ธิดาหรือผู้ที่อยูใ่ นอุปการะ
Number of dependants

อายุ
Age

อาชีพ/ตําแหน่ ง
Occupation/Position

สถานที่ทาํ งาน
Office address

โทรศัพท์
Telephone no.

ประวัติการศึกษา
Education background
ระดับการศึกษา
Level
ประถมศึกษา
Primary school
มัธยมศึกษา
Secondary school
ปวช.
Vocational
ปวท./ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor
ปริญญาโท
Master
อื่น ๆ
Other

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตงั ้
Institute/Location

วุฒิท่ ไี ด้ รับ
Degree/Certificate

สาขา
Major

ตัง้ แต่ พ.ศ.
From

 ปั จจุบนั กําลังศึกษาต่อในระดับ
ชื่อสถาบันการศึกษา
Level of present study ........................................................ Institute .....................................................
 ภาคปกติ
 ภาคคํ่า
 อื่น ๆ
Day time course
Evening course
Other .................................................

ถึง พ.ศ.
To

คะแนนเฉลี่ย
G.P.A.

สาขา
Major ................................................
คาดว่าจะจบปี
Expected graduation ........................

ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
Job training/Inspection/Apprenticeship
ชื่อหลักสูตร
Course

สถาบัน
Institute

วุฒิท่ ไี ด้ รับ
Degree/Certificate

ระยะเวลา
Period

ความสามารถทางภาษา
Language ability
ภาษาต่ างประเทศ
Language
1. ไทย
(Thai)
2. อังกฤษ
(English)
3. อื่น ๆ
(Others) .............................

ดี
Good

การพูด
Speaking
พอใช้
Fair

ความสามารถพิเศษ
Special ability

พิมพ์ ดีด
Typing
ไทย
คํา/นาที
Thai
wpm.
อังกฤษ
คํา/นาที
English
wpm.
ขับรถยนต์
 ได้  ไม่ได้
Car driving
Yes
No
ขับรถจักรยานยนต์  ได้  ไม่ได้
Motorcycle riding Yes
No

 Windows
 Illustrator
 Photoshop

เล็กน้ อย
Poor

ดี
Good

การเขียน
Writing
พอใช้
Fair

เล็กน้ อย
Poor

ความเข้ าใจ
Understanding
ดี
พอใช้
เล็กน้ อย
Good
Fair
Poor

คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรมสําเร็ จรูปที่ใช้ ได้ / ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เขียนได้ )
Computer skills
 MS-Word
 MS-Excel
 MS-Access
 MS-Power Point
 SPSS
 JAVA , HTML  Auto Cad
 3D
 VB.net
 อื่น ๆ (โปรระบุ)……………………..........

มีรถยนต์สว่ นตัว  มี  ไม่มี
Own a car
Yes No
มีรถจักรยานยนต์  มี  ไม่มี
Own a motorcycle Yes No

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 มี เลขที่........................................  ไม่มี
Driving license
Yes
No
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  มี เลขที่........................................  ไม่มี
Driving license
Yes
No

งานอดิเรก
Hobbies
กีฬาที่ชอบ
Favourite sport
ท่านสามารถไปปฎิบตั ิงานต่างจังหวัด
I can work up country

 ได้
Yes

 ไม่ได้
No

ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
Others special ability

ประสบการณ์ การทํางาน (เริ่มจากงานปั จจุบนั แล้ วย้ อนหลังไปตามลําดับ)
Working experience (Start with your current and past employment)
1. ชื่อบริ ษัท
Name of the company
ที่อยู่
Address
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ
Brief responsibility

ประเภทธุรกิจ
Type of business
โทรศัพท์
Telephone no.

วันเริ่มงาน
Date employed
เงินเดือนแรกเข้ า
Starting salary
เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason for leaving
2. ชื่อบริ ษัท
Name of the company
ที่อยู่
Address
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ
Brief responsibility

ถึง
To
บาท/เดือน
Bht./Month

วันเริ่มงาน
Date employed
เงินเดือนแรกเข้ า
Starting salary
เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason for leaving
3. ชื่อบริ ษัท
Name of the company
ที่อยู่
Address
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ
Brief responsibility

ถึง
To
บาท/เดือน
Bht./Month

วันเริ่มงาน
Date employed
เงินเดือนแรกเข้ า
Starting salary
เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason for leaving

ถึง
To
บาท/เดือน
Bht./Month

ตําแหน่งแรกเข้ า
First position
เงินเดือนสุดท้ าย
Last salary

บาท/เดือน
Bht./Month

ตําแหน่งสุดท้ าย
Last position
รายได้ อื่น ๆ
Other benefits

บาท/เดือน
Bht./Month

ประเภทธุรกิจ
Type of business
โทรศัพท์
Telephone no.

ตําแหน่งแรกเข้ า
First position
เงินเดือนสุดท้ าย
Last salary

บาท/เดือน
Bht./Month

ตําแหน่งสุดท้ าย
Last position
รายได้ อื่น ๆ
Other benefits

บาท/เดือน
Bht./Month

ประเภทธุรกิจ
Type of business
โทรศัพท์
Telephone no.

ตําแหน่งแรกเข้ า
First position
เงินเดือนสุดท้ าย
Last salary

บาท/เดือน
Bht./Month

ตําแหน่งสุดท้ าย
Last position
รายได้ อื่น ๆ
Other benefits

บาท/เดือน
Bht./Month

ข้ อมูลอื่น ๆ /Others

1. ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่ / Do you have any congenital disease?
 ไม่มี
 มี
โปรดระบุ
No
Yes
Please specify …………………………………………………………………
2. ท่านมีความบกพร่องทางร่างกาย หรื อป่ วยเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงอันเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานหรื อไม่ / Do you have any physical handicaps, seriously
disease that is a problem in working?
 ไม่มี
 มี
โปรดระบุ
No
Yes
Please specify …………………………………………………………………
3. ท่านมี หรือ เคยมีความบกพร่องทางจิต หรื อไม่ / Do you have any mental disabilities?
 ไม่มี
 มี
โปรดระบุ
No
Yes Please specify …………………………………………………………………
4. ท่านเคยผ่านการเข้ ารับการบําบัดยาเสพติดหรือไม่ / Have you ever been addicted to drugs?
 ไม่เคย
 เคย
โปรดระบุ
No
Yes
Please specify …………………………………………………………………
5. ท่านเคยประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงหรื อไม่ / Have you ever had a seriously accident?
 ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
No
Yes Please specify …………………………………………………………………
6. ท่านเคยถูกเลิกจ้ าง/ไล่ออก/ปลดออก จากงานมาก่อนหน้ านี ้หรื อไม่ / Have you ever been dismissed / fired / laid off from previously employment?
 ไม่เคย
 เคย เมื่อ
สาเหตุ
No
Yes When ……………………………….………… Because…………………….
7. ท่านเคยถูกกล่าวหา ถูกดําเนินคดีหรื อเคยกระทําความผิดทางอาญาหรื อไม่ / Have you ever been sued , charged or convicted of a felony?
 ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
No
Yes Please specify …………………………………………………………………
*เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันกระทําโดยประมาทไม่ต้องระบุ / * except misdemeanor or guilty of negligence.
8. ท่านมีคดีความที่ถกู ฟ้องร้ องต่อศาลและ/หรื ออยูใ่ นระหว่างการพิจารณาหรื อไม่ / Do you have any lawsuit was filed in the court and / or are under
consideration?
 ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
No
Yes Please specify ………………………………………………………………….

บุคคลที่ตดิ ต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน
Person to be notified in case of emergency
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

ตําแหน่ ง
Position

ความสัมพันธ์
Relationship

สถานที่ทาํ งาน
Office Address

โทรศัพท์
Telephone No.

1.
2.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในใบสมัครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี ้
I hereby certify that this application is true. And I have attached documents for this application as below.
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน Copy of identity card.
 สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา /ใบแสดงผลการศึกษา Copy of transcript.
 สําเนาทะเบียนบ้ าน Copy of registration.
 สําเนาหนังสือรับรองทางทหาร / สําเนาการพ้ นพันธะทางทหาร (ถ้ ามี ) / Copy of certificate of termination of military obligations (if any).
 สําเนาหนังสือใบรับรองการทํางาน Copy of certificate of employment.
 อื่น ๆ (ระบุ) Others …………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………...
(……………….…......................…................)
วันที่ / Date ………...............................................

