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APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมัครงาน 
วนัทสีมคัร Date ……………….. เบอรโ์ทรศพัทท์ตีิดตอ่ไดส้ะดวก Phone Contacts ………………….. 

ตาํแหน่งทตีอ้งการ  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 

Position Applied for 2  ………………………………………………….  Salary …………………....  Bath / month 

ทา่นสามารถเรมิงานไดเ้มอืใด Date ready to start working ………………………… 

 

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว) 
 

ชือ-สกลุ ภาษาไทย : …………………………………………..…………………ชือเลน่ภาษาไทย………………….….…… 

ชือ-สกลุ ภาษาองักฤษ ( English  Name ): ………………………………………….……Nickname……….….………… 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือชาติ  ………………...............  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาติ  ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขท.ี.............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...…………….............. ออกใหโ้ดย............................

Identity card no.                         Expiration date                                   Issued by 

สว่นสงู .................... ซม.    นาํหนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 
 

เพศ   ชาย  หญิง 
Sex   Male         Female 
 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน        หมา้ย        แยกกนั  
Marital status  Single  Married         Widowed         Separated 

 

ภาวะทางทหาร    ไดร้บัการยกเวน้            ปลดเป็นทหารกองหนนุ                    ยงัไมไ่ดร้บัการเกณฑ ์
Military status     Exempted                     Served                          Not yet serve 
 

ดืมสุรา :   ดืม   ไมด่ืม     /      สูบบุหร ี   :  สบู  ไมส่บู 

 

บตัรรบัรองสิทธิการรกัษาพยาบาล  มี  เลขทีบตัร.................................ชือโรงพยาบาล....................................      ไม่มี 
 

ทอียูปั่จจบุนัเลขท ี…………….. หมูท่ ี……..…. ถนน  ............……………....……..... ตาํบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อาํเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 
District                                Province        Post code   

โทรศพัท ์ ………........………...............…...…. มือถือ  .......................................      อีเมล ์  .………………………… 
Tel.          Tel.    E-mail 
 

               อาศยักบัครอบครวั               บา้นตวัเอง       บา้นเช่า        หอพกั 
 
  Living with parent Own home       Hired house     Hiredflat / Hostel 
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Family Information  (ประวัตคิรอบครัว) 
 

บิดา ชือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 

มารดา ชือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 

ชือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานทีทาํงาน ……………….……… ตาํแหนง่ ……………….………… 
Name of wife / Husband          Working Place       Position 

มีบตุร …………. คน  ชาย ............. คน  /  หญิง ............... คน  
Number of children 
 

มีพนีอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนท ี............... 
Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the family 

 

Education (การศึกษา) 
 

ระดบัการศกึษา Educational 

Level 
สถาบนัการศกึษา  

Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตงัแต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตน้ (ม. ) 

lower secondary school  

    

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม. ) 

High school 

    

ปวช. 

Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 

Diploma 

    

ปรญิญาตร ี

Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปรญิญาตร ี

Post-Graduate 

    

อนืๆ Others / ป.โท Master’s 

degree / ป.เอก Doctor’s degree 
 

    

 

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานทผ่ีาน เรียงลาํดับก่อน-หลัง) 

 

สถานทีทาํงาน 

Company 

ระยะเวลา  Time 
ตาํแหน่งงาน 

Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จา้ง 
Salary 

เหตทุอีอก 
Reasons of resignation 

เรมิ 
From 

ถึง 
To 
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Language Ability (ภาษา) 
 

ภาษา 
Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อา่น (Reading) 

ดี 
Good 

ปานกลาง

Fair 
พอใช ้

Poor 
ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 
พอใช ้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 

Fair 
พอใช ้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          

ภาษาองักฤษ      
(English) 

         

ภาษาจีน  
(Chinese) 

         

อนืๆ (Other)          

 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 
 

พิมพด์ีด       :    ไมไ่ด ้  ได ้                       ไทย ............ คาํ/นาที               องักฤษ............ คาํ/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร ์:    ไมไ่ด ้  ได ้ ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต ์    :  ไมไ่ด ้  ได ้  ใบขบัขีเลขที  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใชเ้ครอืงใชส้าํนกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาทีชอบ    : ระบ ุ  
Favourite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรูพิ้เศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อนืๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 

ทา่นสามารถทาํงานเป็นกะได ้        ไมไ่ด ้  ได ้  อนืๆ ระบ ุ….............................................. 
I can work in shifts.   No  Yes  Others (Please Mention) 
 

ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่รา้ยแรงมาก่อนหรอืไม ่Have you ever been seriously ill contracted with 

contagious disease? 

       ไมเ่คย No         เคย Yes  ถา้เคยโปรดระบชืุอโรค If yes, explain fully …………………………………………… 

ทา่นเคยตอ้งโทษทางอาญาหรอืไม ่Have you ever been convicted? 

       ไมเ่คย No             เคยเมือปี Yes, When ? ………………………………………………………………………….... 

ทา่นเคยถกูใหอ้อกจากงานหรอืไม ่Have you ever been terminated from work? 

       ไมเ่คย No  เคย Yes  เหตผุลทีใหอ้อก Reason ……………………………………………………………….. 

ทา่นมโีรคประจาํตวัหรอืไม ่Do you have permanent physical disease? 

       ไมเ่คย No มีโรค Yes describe ………………………………………………………………………………

ทา่นเคยประสบอบุตัิเหตแุละมีการผ่าตดัมาก่อนหรอืไม ่Do you nave accident and surgery or not 

       ไมเ่คย No              มีโรค Yes describe ……………………………………………………………………………… 
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กรณีฉกุเฉินบคุคลทตีดิตอ่ได ้แจง้ชือ-นามสกลุ ……............................................. เกียวขอ้งกบัผูส้มคัร ......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicnt as 

ทอียู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address           Tel. 

ทราบขา่วการรบัสมคัรจาก  ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

เขียนชือญาติ / เพอืน ทีทาํงานอยูใ่นบรษัิทฯ ซงึทา่นรูจ้กัดี ............................................................................................. 
Give the name of relatives / friends , working with us known to you 

 

ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานการสมคัรมาแลว้ดว้ยคือ 

I have enclose hear with my documents for the application as follows 

รูปถ่าย  นิว จาํนวน  รูป                      สาํเนาบตัรประชาชน                        สาํเนารบัรองการศกึษา 

สาํเนาทะเบียนบา้น                                สาํเนาใบขบัขี                                  สาํเนาใบผา่นทหาร 

สาํเนาบตัรประกนัสงัคม                          อนืๆ................................................................................. 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความดงักลา่วทงัหมดในใบสมคัรนีเป็นความจรงิทกุประการ หลงัจากบรษัิทจา้งเขา้มา

ทาํงานแลว้ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารทีนาํมาแสดง หรอืรายละเอยีดทใีหไ้วไ้มเ่ป็นความจรงิ บรษัิทฯ มีสิทธิที

จะเลกิจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ายเงินชดเชยหรอืคา่เสยีหายใดๆ ทงัสนิ 
 
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 soever.  

       

 

  ……...........……………………………….. 

       ลายมือชือผูส้มคัร  
          (Applicants signature) 

 
 

การพจิารณาว่าจ้าง  (สาํหรับบริษัท) 

 

ผูส้มัภาษณ.์..................................... วนัทสีมัภาษณ.์...............................  ผลการสมัภาษณ.์........................................ 

Interviewer                               Date Of Interview                       Results Of The Interview 
 

ตาํแหนง่ทบีรรจ…ุ……………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………  ตอ่  วนั / เดือน     

Position    Department    Salary                 Baht / month     

 

วนัทเีรมิงาน …………..………….….   

Starting date             

 

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

        ฝ่ายทรพัยากรบคุคล                     ผูอ้นมุตั ิ
 Human resource department        Authorized signature 
 

 …………./………./……….     ………./………../……… 

   


