
 
ใบสมัครงาน 

Application for Employment 

กรอกขอ้มลูดว้ยตวัท่านเอง 
(To be completed in own handwriting) 

ต าแหน่งท่ีสมคัร Position Applied:                                             สงักดั                                                                . 

ประวตัส่ิวนตวั (Personal Information) 
ช่ือ – นามสกลุ :.                                                                                   Name – Surname:.                                                                      .. 
บตัรประจ าประชาชนIdentification Card No.:                                                                   ออกให ้ณ Issued at:                                                       . 
จงัหวดัProvince:                                                      วนัออกบตัรIssued Date:                                      บตัรหมดอายุExpired Date:                           . 
เพศSex: ชายMale    หญิงFemale วนั/เดือน/ปีเกิด Date of Birth:                                    อาย.ุAge:                               ปี 
สถานท่ีเกิดPlace of Birth:                                                                           .ส่วนสูงHeight:                    ซ.ม.  น ้าหนกัWeight:                        กก. 
สญัชาติNationality:                         เช้ือชาติOrigin:                 ศาสนาReligion:                      หมู่โลหิตBlood Group:                      (     ) 
สถานภาพMarital Status:  โสดSingle     สมรสMarried     หมา้ยWidowed     หยา่ร้างSeparated 
ช่ือคู่สมรสSpouse’s Name:                                                       จ านวนบุตรChildren:                 คน 
ภาวะทางทหารMilitary Status:     ไดรั้บการยกเวน้Exempted      ปลดเป็นทหารกองหนุนServed       ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑN์ot yet served 
ท่ีอยูต่ามภูมิล  าเนาPermanent Address:                                                                                                                                                                . 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวกPresent Address:                                                                                                                                                . 
โทรศพัทบ์า้นHome Tel:                                       โทรศพัทมื์อถือMobile Phone:                               E-Mail:                                                    . 
สถานะความเป็นอยู่Living Status:   บา้นส่วนตวัOwn home     บา้นเช่าRent home     อาศยับิดามารดาLive with Parent 

ประวตัคิรอบครัว (Family Information) 
ช่ือ บิดา Name of Father:                                                                        อายAุge:                ปี  อาชีพOccupation:                                                    .  

มีชีวิตอยูA่live ถึงแก่กรรม Passed away  
ช่ือ มารดา Name of Mather:                                                                   อายAุge:                ปี  อาชีพOccupation:                                                    .  

มีชีวิตอยูA่live ถึงแก่กรรม Passed away  
จ านวนพ่ีนอ้งNumber of brother/sister:                      คน        ชายMan:                     หญิงWomen:                 เป็นบุตรคนท่ีPriority Person:                    . 

ล าดบัที่ 
No. 

ช่ือ – นามสกลุ 
Name-Surname 

อายุ 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

ต าแหน่ง 
Position 

สถานที่ท างาน 
Office/Tel. 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 

 
ติดรูปถ่าย 

Picture 

เลขท่ี No. :                    . 



ประวตักิารศึกษา (Education Background) 

ระดบัการศึกษา 
Education 

ช่ือสถาบัน 
Name of Institute 

จังหวดั/ประเทศ 
Country 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

Year Attended 

วุฒิที่ได้รับ 
Certificate/Degree 

วชิาเอก 
Major Subj. 

เกรด
เฉลีย่ 
G.P.A 

ประถมศึกษา 
Primary 

      

มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 
Secondary 

      

มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 
Vocational 

      

อนุปริญญา/เทียบเท่า 
Higher Vocational 

      

ปริญญาตรี 
Bachelor’s degree 

      

ปริญญาโท 
Master’s degree 

      

ปริญญาเอก 
Doctoral degree 

      

ประกาศนียบตัร/อ่ืนๆ 
Other 

      

ประวตักิารท างาน (Working Experience In Chronological) 

สถานประกอบการ 
Company 

ระยะเวลา 
Time ต าแหน่งงาน 

Position 
ลกัษณะงาน 

Job Description 
ค่าจ้าง 
Salary 

เหตุที่ออก 
Reasons Of Resignation เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

       

       

       

การอบรม ดูงาน ฝึกงาน (Training Couse) 
ปี พ.ศ. 

Year 
หลกัสูตร 

Course 
ช่ือสถาบัน 

Name of Institute 
ระยะเวลา 

Period 

    
    
    

ความสามารถทางภาษาและอืน่ๆ (Language Ability & Other) 

ประเภทภาษา 
Type Of Language 

การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) 
ดมีาก 
(Exc.) 

ด ี 
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

ดมีาก 
(Exc.) 

ด ี 
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

ดมีาก 
(Exc.) 

ด ี 
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

ภาษาไทย (Thai)          
ภาษาองักฤษ (English)          
ภาษาจีน (Chinese)          
ภาษาอ่ืนๆ (Other)                   .          

 
 



ความสามารถพเิศษ  (Special Ability) 
พิมพดี์ด Typing ไม่ไดN้o   ไดY้es          ภาษาไทยThai                            ค า/นาทีWord/Min.  ภาษาองักฤษEnglish                           ค า/นาทีWord/Min. 

อุปกรณ์/เคร่ืองใชส้ านกังาน Office machine เคร่ืองโทรสาร Facsimiles    เคร่ืองสแกนเนอร์ Scanner     เคร่ืองถ่ายเอกสาร Copier 
อ่ืนๆ Other                                                                                                                                                                                              .  
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Computer Program :                                                                                                                                                      .  
ความสามารถในการขบัข่ี Driving Ability  รถจกัรยายนต ์Motorcycle     รถยนต ์Car 

งานอดิเรก Hobbies :                                                                                . กีฬาท่ีชอบ Favorites Sport :                                                               .  
สามารถไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั I can work up Country  ไม่ได ้No ได ้Yes 

กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้Person to be notified in case of emergency :                                                                                                       . 
เก่ียวขอ้งเป็น Related to the applicant as :                          โทรศพัทบ์า้น Home Tel:                               โทรศพัทมื์อถือ Mobile Phone:                      . 

 
แผนที่บ้าน (Please write your address map) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หลงัจากหน่วยงานจา้งเขา้มาท างานแลว้
ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดงหรือรายละเอียดท่ีใหไ้วไ้ม่เป็นความจริงหน่วยงานมีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจา้งขา้พเจา้
ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน (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 
so ever.) 

 

 
ลงช่ือ                                                            ผูส้มคัร Applicants signature 
      (                                                             ) 

       วนัท่ี Date :                                                             . 
 
 
 



ส าหรับมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน (For University use only) 

หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    จ านวน  1 ฉบบั 
  ส าเนาทะเบียนบา้น     จ านวน  1 ฉบบั 
  ส าเนาใบปริญญาบตัร / หนงัสือรับรองคุณวฒิุ  จ านวน  1 ฉบบั 
  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา    จ านวน  1 ฉบบั 
  รูปถ่าย สี หรือ ขาว ด า  (ไม่สวมหมวกและแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว) จ านวน  1 รูป 
  หนงัสือรับรองผา่นการเกณฑท์หาร   จ านวน  1 ฉบบั 
  หลกัฐานอ่ืนฯ :                                                           . จ านวน  1 ชุด 
 
 

ลงช่ือ                                                           ผูรั้บสมคัร 
      (                                                            ) 

       วนัท่ี Date :                                                            . 
 

กรรมการตรวจสอบคุณสมบตั ิ

  มีสิทธ์ิเขา้รับการสอบคดัเลือก   
  ไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการสอบคดัเลือก  
  เน่ืองจาก  1.                                                                                                                                                                   . 
    2.                                                                                                                                                                   . 
    3.                                                                                                                                                                  . 
 

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ 
 (                                                                   )  

วนัท่ี Date : .                                                                    .  
   

ลงช่ือ  กรรมการ 
 (                                                                   )  

วนัท่ี Date : .                                                                    .  
   

ลงช่ือ  กรรมการ 
 (                                                                   )  

วนัท่ี Date : .                                                                    .  

 


