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APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมัครงาน 
กรอกขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง 

(To be completed in own handwriting) 
 
ต าแหน่งท่ีตอ้งการ  1. .…………………….…….…………………….............. เงินเดือน  ………………….…….........บาท / เดือน 
Position Applied for 2. …………………………………………………............. Salary……………………...……......... Bath / month 
 
Personal information (ประวติัส่วนตวั) 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ……..……………………………………………………………………….………….. ช่ือเล่น………….……………… 
Name-Surname (English)……………………………………………………………………………………. Nickname……………….…...... 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี ……………………………………………………………………………………….......... หมูท่ี่ …………………….…….. 
Present address                                                                                                                                             Moo      
ถนน  ............……………....……................................................ ต าบล/แขวง  ……………………………….……………...…………….. 
Road                                                District 
อ าเภอ/เขต  ………………………..…………………….  จงัหวดั  ...……………………...........…............. รหสัไปรษณีย ์ ……………..….. 
Amphur                            Province          Post code   
โทรศพัท ์ ………........………................…...…. Line ID ...............……................……. มือถือ  ......................................................................... 
Tel.         Line ID     Mobile 
อีเมล ์ .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail 
  อาศยักบัครอบครัว  บา้นตวัเอง       บา้นเช่า     แฟลต/อพาร์ทเมนท/์คอนโดเช่า 
  Living with Family  Own home       Rented house  Rented Flat/Apartment/Condo 
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เช้ือชาติ  ………………...............  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        
สัญชาติ  ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 
บตัรประชาชนเลขท่ี..............…................................................................................  บตัรหมดอาย ุ ...…………...…… 
Identity card no.                                                                                    Expiry date 
ส่วนสูง .................... ซม.    น ้าหนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 
ภาวะทางทหาร  ไดรั้บการยกเวน้        ปลดเป็นทหารกองหนุน   ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์        ส าเร็จวิชาทหาร 
Military status  Exempted    Served         Not yet served                     Graduated 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน   หมา้ย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 
เพศ   ชาย  หญิง 
Sex   Male  Female 
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Family Information (ประวติัครอบครัว) 
บิดา ช่ือ-สกุล ............................................................อาย ุ........... ปี  อาชีพ ...................เบอร์โทรศพัท.์................................... 
Father’s name-surname             Age          Yrs. Occupation                  telephone Number 
มารดา ช่ือ-สกุล..........................................................อาย ุ........... ปี  อาชีพ ...................เบอร์โทรศพัท.์................................... 
Mother’s name-surname             Age          Yrs. Occupation                  telephone Number  
ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานท่ีท างาน ……………….……… ต าแหน่ง ……………….………… 
Name of wife / Husband          Working Place       Position 
มีบุตร …………. คน 
Number of children 
มีพี่นอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบุตรคนท่ี ............... 
Number of Members in the family  Male                        Female                Child no……………..of the family 
 

ช่ือ 
Name 

อาย ุ(ปี) 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

   
   
   
   

 
Education (การศึกษา) 
ระดบัการศึกษา Educational Level สถาบนัการศึกษา 

Institution 
สาขาวิชา 

Major 
ตั้งแต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปริญญาตรี 
Bachelor Degree 

    

ปริญญาโท 
Master Degree 

    

ปริญญาเอก  
Ph.D. 

    

อื่นๆ 
Others 

    

 



 

P a g e  3 | 4 

 

Working Experience In Chronological Order (รายละเอียดของงานท่ีผา่น เรียงล าดบัก่อน-หลงั) 
สถานท่ีท างาน 

Company 
ระยะเวลา  Time ต าแหน่งงาน 

Position 
ลกัษณะงาน 

Job description 
ค่าจา้ง 
Salary 

เหตท่ีุออก 
Reasons of 
resignation 

 เร่ิม 
From 

ถึง 
To 

    

       
       
       
       
       
       

 

Language Ability (ภาษา ) 

ภาษา 
Language 

พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 
ดีมาก 
Fluent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Fluent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Fluent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาองักฤษ(English)          
อื่นๆ (Other)          

 

Special Ability (ความสามารถพิเศษ) 
พิมพดี์ด       :    ไม่ได ้  ได ้                       ไทย ............ ค า/นาที               องักฤษ............ ค า/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 
คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได ้  ได ้ ระบุ  
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 
ขบัรถยนต ์    :  ไม่ได ้  ได ้  ใบขบัขีเ่ลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 
งานอดิเรก    : ระบุ                                                        
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
กีฬาท่ีชอบ    :   ระบุ   
Favourite Sport   Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
ความสามารถพิเศษ  : ระบุ   
Special knowledge              Please Mention …………………………………………………………………………………… 

กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีติดต่อได ้แจง้ช่ือ-นามสกุล ……...................................................................... เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                                                    Related to the applicant as 
ท่ีอยู ่.................................................................................................................................................. โทร. ..................................…... 
Address                    Tel. 
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ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  .................................................................................................................................................................. 
Sources of job information 
ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?  Yes  No 
ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค  .............................................................................................................................................. 
If yes, explain fully 
ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทัฯ น้ีมาก่อนหรือไม่   เคย      ไม่เคย  ถา้เคย เม่ือไร ?............ 
Have you ever applied for employment with us before?   Yes        No  If yes, When? 
เขียนช่ือญาติ / เพื่อน ท่ีท างานอยูใ่นบริษทัฯ ซ่ึงท่านรู้จกัดี ............................................................................................. 
Give the name of relatives / friends, working with us known to you 
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานโดยเหตุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่                       เคย                   ไม่เคย    
Have you ever been terminated from employment for any reason?         Yes                    No 
ท่านเคยถูกจบั,ควบคุม,ถูกกกัไวส้ าหรับการสอบสวนหรือถกูฟ้องโดยเจา้หนา้ท่ีปกครองหรือไม่                   เคย          ไม่เคย 
Have you ever been arrested, taken into custody or detained for investigation or prosecuted by             Yes          No 
an administrative authority? 
กรุณาแนะน าตวัท่านเอง เพือ่ใหบ้ริษทัรู้จกัตวัท่านมากขึ้น 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หลงัจากบริษทัจา้งเขา้มาท างานแลว้ปรากฏว่า 
ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไวไ้ม่เป็นความจริง บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ายเงิน
ชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

I certify all statement given in this application form is true. If any is found to be untrue after hiring ,the company has the  rights to 
terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.  
       
 

……………………………………. ลายมือช่ือผูส้มคัร  
         (Applicants signature) 
 
……………………………………. วนัท่ีสมคัรงาน 
           (Job application date) 
 
 


