
(APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
วันท่ี _____________________________________

Date

เอกสารประกอบใบสมัคร (Document)

1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 6 หนังสือรับรองการท างาน   (Certification Letter)

(Two recent photographs) (not longer 6 months)

2 ส าเนาบัตรประชาชน (Copy of I.D. card) 7 หนังสือรับรองเงินเดือน  (Slip Sarary)

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (Copy of house register) 8 ส าเนาเลขท่ีบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) (Tax Identification No.)

4 ส าเนาใบแสดงคะแนน (รายวิชา) (Transcript) 9 ส าเนาเลขท่ีบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) (Social Security No.)

5 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Work Permit) 10 อ่ืน ๆ  (Others) ______________________________________________

ต าแหน่งท่ีต้องการ 1 2  เงินเดือนท่ีต้องการ

Position Appiled For  Salary Required

หากบริษัทฯ รับท่าน จะมาเร่ิมงานได้ต้ังแต่ ทราบข่าวการรับสมัครจาก

when can you start work the company if employed?  Received this requirement from

First Name (THAI)    Last Name  Sex

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________  สกุล _______________________________________
First Name (ENGLISH)     Last Name

Date of birth   Place of birth       Nationality   Race   Religion

Identification card No./Passport No.           Issued at Issued date Expired date

Registered address

address

Telephone No.  Mobileบัตรผู้เสียภาษีเลขท่ี                                                                                                               

 บัตรประกันสังคมเลขท่ี 
Tax Identifiaction No.     Social Security No.

รับราชการทหารมาแล้ว ...........................................................
Military Service Date of leave service Reason for military exception
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รายละเอียดส่วนตัว (PERSONAL DATA)

อายุ ส่วนสูง น ้าหนักช่ือ (ภาษาไทย) _____________________________________  สกุล _______________________________________  เพศ ____________

เลขท่ี ................/ 25...............

  หน้า   1      ของ   4
ใบสมัครงาน

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน _____________________________________________________________________________________________________________________________  

เลขท่ีบัตรประชาชน/ใบต่างด้าว ___________________________ ออกให้ ณ ________________________ วันท่ีออก __________________ วันหมดอายุ ____________________

วันเดือนปีเกิด___________________________ สถานท่ีเกิด __________________________ สัญชาติ ______________ เช้ือชาติ _______________ ศาสนา ___________________

……………. …………… …………….

Age

รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป

(year) (cm) (kg)

วันท่ีหรือปีท่ีปลดประจ าการ ...........................................  ได้รับการยกเว้น.........................................

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

การรับราชการทหาร (MILITARY SERVICE)

โทรศัพท์ _______________________________________      มือถือ ______________________________________

Height Weight

- - - - --



หนา้ 2  ของ  4

สถานภาพ โสด สมรสแล้ว แยกกันอยู่ หย่าร้าง

บิดา (Father)

มารดา (Mother)

Brother/Sister 1.

2.

3.

สามี/ภรรยา

Husband/Wife

 (เรียงล าดับจากการท างานคร้ังสุดท้าย)  (Start with your Present position)

 1. ช่ือบริษัท/อ่ืน ๆ  :

ท่ีอยู่  :

โทรศัพท์  :

หน้าท่ี/ต าแหน่งงาน  :

ผู้บังคับบัญชา  :

 2. ช่ือบริษัท/อ่ืน ๆ  :

ท่ีอยู่  :

โทรศัพท์  :

หน้าท่ี/ต าแหน่งงาน  :

ผู้บังคับบัญชา  :

 3. ช่ือบริษัท/อ่ืน ๆ  :

ท่ีอยู่  :

โทรศัพท์  :

หน้าท่ี/ต าแหน่งงาน  :

ผู้บังคับบัญชา  :
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(Duration)

ระดับการศึกษา
Education

ประวัติการท างาน (EMPLOYMENT BACKGROUND)

เหตุท่ีออกเงินเดือนสุดท้าย

(Final Salary) (Reason of leave)

ช่ือบริษัท ท่ีอยู่  และโทรศัพท์

(Previous employer's name and Address)

ระยะเวลาการท างาน (ระบุปี)

วุฒิท่ีได้รับต้ังแต่ (Period)
Certificate /

เกรด
Grade

ช่ือสถานศึกษา
Institute Name

College / University

ถึงจาก
From To  Diploma / Degree

รายละเอียดครอบครัว (FAMILY DATA)

จ านวนบุตร __________ คน

พ่ีน้อง_____คน

สถานท่ีท างาน โทรศัพท์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะ/สาขา
Major/Minor

Subject

ประวัติการศึกษา (EDUCATION BACKGROUND)

Tel.

อ่ืน ๆ

Others

ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ-ต าแหน่ง

High School

อาชีวศึกษา

Commercial / Vocational

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

ครอบครัว
Family Member First Name-Last Name Age Occupation/Position Office Name



หนา้ 3  ของ  4

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (ระบุ) Windows Word Excel Power Point

Computer Skill (Specify) อ่ืน ๆ (Others) __________________________________________________________________________________________________________________________________________

ท่านมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวท่ีสามารถน ามาใช้ในธุรกิจของบริษัทหรือไม่?  Do you have a car/motorcycle available for company business?

   รถยนต์  (Car)    มี (Yes)    ไม่มี (No) จักรยานยนต์  (Motorcycle)    มี (Yes)    ไม่มี (No)

* ไม่เคย
Have you ever been seriously illness or got the contagious disease during 5 year ago? No Yes

* เคยต้องโทษหรือถูกพิพากษาลงโทษหรือสอบสวนทางแพ่งหรือทางอาญาหรือไม่ ? ไม่เคย
Have you ever been sentenced or got the criminal/civil investigation before? No Yes

* ท่านสามารถท างานต่างจังหวัดได้หรือไม่ ? ไม่ได้ ได้
Are you able to work in up-country? No Yes OTHERS

1.

2.
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เคย  โรค ___________________________

เคย  ______________________________

Occupation/Position
ช่ือ-สกุล

First Name-Last Name

5 ปีท่ีผ่านมาเคยเจ็บป่วยขนาดหนักหรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ ?

 อ่ืน ๆ (OTHERS)

โทรศัพท์/โทรสาร
Telephone/fax

อ่ืน ๆ   ____________________________________________

ความสัมพันธ์
Relationship

ท่ีอยู่
Address

ผู้ท่ีจะติดต่อในกรณีฉุกเฉิน (Incase of emergency, please contact)

อาชีพ/ต าแหน่ง

Excellent

ภาษา

 ไทย (THAI)

 อังกฤษ (ENGLISH)

พูด (Speak)

ExcellentGoodFair
ดีมากดีพอใช้

ความสามารถพิเศษ (SPECIAL QUALIFICATIONS, SKILLS)

พอใช้ ดี ดีมากพอใช้ ดี ดีมากLanguages

อ่าน (Read) เขียน (Write)

ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  Other Special ability (if any)     __________________________________________________________________________________________________

GoodFair

 อังกฤษ (English) _________ ค า/นาที  ไทย (Thai) ______________ ค า/นาที พิมพ์คอมพิวเตอร์ (ค า / นาที)  Computer Typing (W.P.M)

ExcellentGoodFair

วุฒิท่ีได้รับ

รายละเอียดอ่ืน ๆ  (OTHER DESCRIPTION)

การฝึกงาน / อบรม / สัมมนา (PRACTICAL TRAINING / TRAINING / TRAINING COURSE / SEMINAR

Training Subject Institute Duration Certificate received
หลักสูตร สถาบัน ระยะเวลา



หนา้ 4  ของ  4

กรุณาแนะน าตัวท่านเพ่ือให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีข้ึน  เช่น  ประสบการณ์หรือลักษณะงานท่ีท่านสนใจ ฯลฯ
Please intriduce yourself with further informatiton viz,experience interesting job which will allow the company know you better 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวท้ังหมดในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินดีให้ตรวจสอบข้อความซ่ึงให้มาในเบ้ืองต้นท้ังหมด หากหลังจากบริษัทฯ  รับข้าพเจ้า

เข้ามาท างานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน   เอกสารท่ีน ามาแสดงหรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ไม่เป็นความจริง   บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้   โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย 

หรือค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน

I certify that all statements given in this application form are true and correct hereby authorize any investigation of the above information for purpose of verification,

If any is found to be untrue after engagement, the company has the right to terninate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.

ทดลองงาน (Probation)  เงินเดือน (Salary)

เร่ิมงานวันท่ี (Comunencing Date)  ค่าครองชีพ (Allowance)  

ในต าแหน่ง (Position) อ่ืน ๆ  (Others)   

สังกัด / ฝ่าย (Section/Dept)

ลงช่ือ 

(........................................................................................ )
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รายละเอียดการท างาน (DESCRITION OF WORK)

ลายมือช่ือผู้สมัคร (อังกฤษ)
Applicant's Signature (English)

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ลายมือช่ือผู้สมัคร (ไทย)
Applicant's Signature (Thai)

แผนท่ีบ้านพักปัจจุบัน    
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