
เงินเดือนท่ีตอ้งการ :
Expected starting salary

หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน : (ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

O รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด2" จ านวน 2 รูป O ส าเนาทะเบียนบา้น O  ส าเนาบตัรประชาชน
O ใบรับรองการศึกษา O ใบผ่านทหาร O  ทะเบียนสมรส
O ใบสูติบตัรของบุตร O ใบขบัข่ี O  ใบเลขท่ีบตัรผูเ้สียภาษี
O ส าเนาบตัรประกนัสงัคม O อ่ืน ๆ

ช่ือ-สกุลภาษาไทย................................................................................ เพศ :        ชาย       หญิง
ช่ือภาษาองักฤษ(Name in English)..................................................................... Sex     О male      О Female

วนั เดือน ปี เกิด : สญัชาติ : เช้ือชาติ : ศาสนา :
Date of Birth Nationality Race Religion

อาย ุ: ส่วนสูง : น ้าหนกั : ต าหนิ : กรุ๊ปเลือด :
Age Height Weight Scar Blood group
สถานท่ีเกิด : โทรศพัทท่ี์จะติดต่อ มือถือ:

Place of Birth Telephone Mobile

ท่ีปัจจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวก :
Present Address

ท่ีอยูถ่าวร :
Permanent Address

บตัรประชาชนเลขท่ึ / ID Card No. : ออกโดย/Issued at จงัหวดั/Province วนัออกบตัร/Issued date บตัรหมดอาย/ุExpired date

สถานะความเป็นอยู ่:     O บา้นส่วนตวั         O  บา้นเช่า          O  อาศยับิดามารดา       O  อาศยัอยูก่บัผูอ่ื้น
Living Status                       Own home              Rent home          Live with parents          Livewith other
สถานะครอบครัว         O โสด                 O  แต่งงาน         O หยา่               O  หมา้ย              O  แยกกนัอยู่
Marital Status                Single                      Married               Divorced               Widowed              Saparated

กรณีแต่งงาน O จดทะเบียน           O ไม่จดทะเบียน คู่สมรสมีเงินไดห้รือไม่            O   มี             O  ไม่มี
If Married     Registered               Non-Registered Spouse has any income           YES                  NO

ช่ือคู่สมรส : อาชีพ :            สถานทีท างาน :
Spouse's name Occupation Work Location

จ านวนบุตร :         คน จ านวนบุตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่:                           คน จ านวนบุตรอายเุกิน 21 ปี :                            คน
No.of Children Children in school Children over 21 

ช่ือบิดา : อาย ุ: อาชีพ : O มีชีวิต              O  ถึงแก่กรรม
Name of Father Age Occupation     Alive                        Passed away

ช่ือมารดา : อาย ุ: อาชีพ : O มีชีวิต              O  ถึงแก่กรรม
Name of Mother Age Occupation     Alive                        Passed away

สถานะทางทหาร : O ไดรั้บการยกเวน้ O  ศึกษาวิชาทหาร      O  ผ่านการเกณฑท์หาร O อ่ืน ๆ
Military Serviec    Other

Level of education Country จาก From ถึง To
มธัยมศึกษา
High School
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริญญา
Higer vocational
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree
ปริญญาโท
Master's Degree
อ่ืน ๆ
Other

ต าแหน่งท่ีตอ้งการ :
Position applied for

วิชาท่ีศึกษา/วฒิุท่ีไดรั้บ

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

ใบสมัครเป็นส่วนหนึง่ในการพจิารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน

ระดบัการศึกษา
          Discharged     Military Studied    Exempted 

Course Taken/Completed

ช่ือสถาบนัการศึกษา
Name of Institute

จงัหวดั/ประเทศ ปีการศึกษา Year 
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ดีมาก ดี พอใจ ดีมาก ดี พอใจ ดีมาก ดี พอใจ ดีมาก ดี พอใจ

ความสามารถอ่ืน : O คอมพิวเตอร์                 O Microsoft Office (Word, Excel, etc.         O Internet            O อ่ืนๆ ……..

Special ability     Computer                                                                                                                    

ในต าแหน่งงานท่ีตอ้งมีการค ้าประกนั :                                                                                          О ไม่ขดัขอ้ง                  О ขดัขอ้ง
Can you provide a guarantor ?                                

ในการปฏิบติังานเป็นกะหมุนเวียนกนัไป :                                                                                    О ไม่ขดัขอ้ง                 О ขดัขอ้ง
Can you  work shift ?                                             

ในการปฏิบติังานสามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสม :                            О ไม่ขดัขอ้ง                О ขดัขอ้ง
Can you rotate your work position ?                                                                               

บุคคลในบริษทัฯ ท่ีท่านรู้จกัคุน้เคยช่ือ :                                                      ความสมัพนัธ์
Relatives or friends working in this company Relationship

ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบับริษทัฯ ได ้: O ทนัที O วนัท่ี …………..

Availability     Immediately     Date

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ทั้งหมดน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
ขา้พเจา้ขอยอมรับวา่การวา่จา้งท่ีตกลงนั้นเป็นอนัโมฆะทนัที

Certify that all of statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false

information wilfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.

วนัท่ี......../........./.........

Date

ผูส้มัภาษณ์ : ...................................................................... วนัท่ีสมัภาษณ์ : ................................................................
Interviewer Date of Interview

ผลการสมัภาษณ์ : ............................................................... ต าแหน่งงานท่ีบรรจุ : ………………......................................

Decision reached Position for which considered

วนัท่ีเร่ิมจา้ง : ……............................................................... ผูบ้งัคบับญัชา : ……………………………………………………
Date of Employment Report to

อตัราเงินเดือน : ................................................................... เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ..................................................................
Salary Other conditions

ระยะเวลาทดลองงาน : .......................................................... สญัญาจา้งทดลองงานเลขท่ี : ...............................................
Probation Term Probation Contract No.

ลายมือช่ือผูส้มัภาษณ์ : …..………..………………………………. อนุมติัโดย : …………………………………...........................

Interviewer Signature Approved by

หมายเหตุ : ......................................................................... ผูมี้อ  านาจอนุมติั : ……………………………..........................

Remark Final Approval

Yes        No

Yes        No

 Other
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ช่ือสถานประกอบการ

(Previous Employed)

ช่ือ-สกุล ความสมัพนัธ์

บุคคลทีไ่ม่ใช่ญาติซ่ึงทราบประวตัิของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้
Reference other than relatives can be contacted

Name Relationship Firm Address Position contact No.

  Yes       No

ระยะงาน ต าแหน่ง
เงินเดือนคร้ัง

สุดทา้ย
สาเหตุท่ีออก

Period of Employment

จาก From ถึง To Reason

Applicant's Singnature (                                                     )

ลงช่ือผูส้มคัรงาน...........................................................

Position Last Salary

สถานท่ีท างานท่ีอยู่ ต  าแหน่ง โทรศพัท์

ไทย/Thai

องักฤษ/English

ใบสมัครงาน
ภา

ษา
/L

an
gu

ag
e ภาษา/Language

ฟัง/Listening พูด/Speaking อ่าน/Reading เขียน/Writing

จีน/Chinese

อ่ืนๆ/Other………
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