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ใบสมัครงาน 
วันท่ีสมัคร........................................... 

ใบสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา  โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 

 

ประวัติส่วนตัว 
 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................... ..........................................................................  
Name in English    ................................................................................................................................ .............................. 
สมคัรงานในต าแหน่ง............................................................................อัตราเงินเดือนท่ีต้องการ........... ................................. 
วุฒิการศึกษา.........................................ช่ือสถาบัน.................................................................................................................. 
คณะ......................................................วิชาเอก......................................................คะแนน เฉลี่ย..................................................... 
สัญชาติ..................................................เช้ือชาติ.....................................................ศาสนา. ..................................................... 
วันเดือนปีเกิด.........................................อาย.ุ......... .................................................จังหวัด.....................................................  
ส่วนสูง...................................................น้ าหนัก......................................... ............กรุ๊ปเลือด...................................................... 
บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการเลขท่ี.......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ......................................จังหวัด............................................. 
วันท่ีออกบัตร..........................................................................................วันท่ีหมดอายุ......................................................................................... ........... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี........................หมู่..................ถนน....................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์. .................................โทรศัพท์........................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.............................หมู่.............................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.........................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์................................มือถอื................................ 
บ้านท่ีอาศัยเป็น     อาศัยกับครอบครัว    บ้านตัวเอง       บ้านเช่า       หอพัก      อื่น ๆ ระบุ…........................................................... 
                                    อัตราผ่อนบ้าน / เช่า........................................................... .............................................................................................ต่อเดอืน  
ภาวะทางทหาร      ได้รับการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนุน            ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี …………………………… 
 

 

 

 
สถานะทางครอบครัว       โสด        สมรส             ช่ือ-สกุล  สามี/ภรรยา................................................................................................ .............. 
                                         หย่า        หม้าย              อาชีพ.................................ท่ีท างาน......................................................................................... 
                                         แยกกันอยู่                          ต าแหน่ง ............................................................ .............เงินเดือน........................................... 
                                                                                         ท่ีอยู่..................................................................................โทรศัพท์......................................... 
                                                                                          มีบุตร …………..……. คน             จ ำนวนบุตรท่ีก ำลังศึกษำ ……......................……. คน              
                                                                                          จ ำนวนบุตรท่ียังไม่เข้ำศึกษำ ………..... คนปัจจุบันบุตรอยู่กับใคร………………………… 
 

 
ติดรูปถ่าย หน้าตรง 
ไม่สวมแว่นด า 

 



 
หน้า 2/4 

 
ประวัติครอบครัว 

 

ช่ือ-สกุล บิดา...............................................................................  ถึงแก่กรรม      มีชีวิตอยู่   สัญชาติ..........................................อายุ.....................................  
อาชีพ.........................................................ท่ีอยู่เลขที.่......................หมู่........................ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.......... .....................................โทรศัพท์................................................... 
ช่ือ-สกุล  มารดา..........................................................................   ถึงแก่กรรม      มีชีวิตอยู่   สัญชาติ..........................................อายุ........................ ............ 
อาชีพ.........................................................ท่ีอยู่เลขที.่......................หมู่.........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง...............................................
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........................ ........................โทรศัพท์.................................................. 

 
ข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมบิดามารดา................คน   ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนท่ี................... 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ สถานที่ท างาน/สถานศึกษา ต าแหน่ง 
 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

............................................................................  

............................................................................ 

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................ 

............................................................................  

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

....................................................................... ................ 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

....................................................................................... 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือสถานศึกษา สาขาวิชา เริ่มปีพ.ศ. ส าเร็จปีพ.ศ. 
 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อื่นๆ 

 

..........................................................................................  

................................................... ....................................... 

..........................................................................................  

..........................................................................................  

.......................................................................................... 

..........................................................................................  

 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
 
 

 

ความรู้ในภาษาต่างประเทศ 
 

เครื่องใช้ส านักงาน 
 

ความสามารถพิเศษอื่นๆ 

ภาษา 
ระบุว่า ดี  พอใช้  นอ้ย 

ประเภท ได้ ไม่ได้ ประเภท ได้ ไม่ได้ 
พูด เขียน อ่าน 

    พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ   ชวเลขไทย/อังกฤษ   
    เคร่ืองคิดเลข   ขับรถ   
    เคร่ืองส่งเทเล็กซ ์   อื่นๆ   
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์      

 
งานอดิเรก  ..............................................................................................กีฬาท่ีชอบ...............................................................................................................  
ความรู้พิเศษ ..............................................................................................ความสามารถพิเศษอื่นๆ........... ................................................................................  
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ประวัติการท างาน 
 

เงินเดือน 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานที่ท างาน ต าแหน่ง สาเหตุท่ีออก เข้า ออก 

      
      
      
      
      
      
      

 

ท่านจะขัดข้องหรือไม่ถ้าหากบริษัทจะสอบถามไปยังบริษัท  หรือนายจ้างท่ีท่านก าลังท างานอยู่ในปัจจุบัน            ไม่ขัดข้อง             ขัดขอ้ง                  
เพราะ................................................................................................................... ...............................................................................................................................  
ท่ำนเคยสมัครงำนกับบริษัทฯ นี้มำก่อนหรือไม่    เคย                   ไม่เคย       ถำ้เคย เม่ือไร ?....………………………….......................................... 
ในต ำแหน่งงำนที่ต้องมีคนค้ ำประกัน                            ไม่ขัดข้อง          ขัดข้อง 
ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งหน้ำท่ีได้ตำมควำมเหมำะสม             ไม่ขัดข้อง          ขัดข้อง 
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก  ................................................................................................................................................................................................ 
ท่ำนพร้อมท่ีจะปฏิบัติงำนกับบริษัทฯ ภำยใน ……………………………………………………………………..………………….............................................. 
ท่านเคยเป็นผู้ต้องหาหรือต้องค าพิพากษาในคดีอาญาหรือไม่         ไม่เคย     เคย          ด้วยคดี................................................................ ............................... 
ท่านเคยล้มป่วยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่                            ไม่เคย     เคย          ด้วยโรค.............................................................. ............................... 
 
 

 
 

สถานที่พักสะดวกต่อการเดินทางหรือไม่     สะดวก      ไม่สะดวก  เพราะ.............................................................................................................................  
การเข้ากะมีปัญหาต่อการเดินทางหรือไม่      ไม่มี           มี    เพราะ ............................................................................. .......................................................... 
ท่านมีปัญหาหนี้สินหรือไม่                            มี               ไม่มี        
 ท่านผ่อนส่งอะไรอยู่           บ้าน           รถ          สินค้า ช่ือ........................................................ อัตราผ่อนต่อเดือนรวม...............................บาท/เดือน 
ข้าพเจ้าย่ืนใบสมัครโดยการแนะน าของ.....................................................................................ความสัมพันธ์................................................................................... 
บุคคลในองค์กรนี้ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุน้เคย..................................................................................... ..ความสัมพันธ.์................................................................................ .. 
 
 

 
 

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของข้าพเจ้า   และบริษัทสามารถสอบถามประวัติข้าพเจ้าได้ 
ช่ือ-สกุล ความสัมพันธ ์ ท่ีอยู่/ที่ท างาน โทรศัพท์ ต าแหน่ง 

     
     
     
     
 

 
ผู้ค้ าประกันหรือรับรองความประพฤติของข้าพเจ้าช่ือ...............................................................ต าแหน่ง...................................ความสัมพันธ.์................................. 
ท่ีอยู่/ที่ท างาน...........................................................................................................โทรศัพท์.....................................................ความสัมพันธ์.................................  
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กรณีรีบด่วน   สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ 
ช่ือ-สกุล ความสัมพันธ ์ ท่ีอยู่/ที่ท างาน โทรศัพท์ ต าแหน่ง 

     
     
     
     

ข้อมูลอื่นๆ  ท่ีท่านต้องการกรอก   และคิดว่าสามารถเป็นประโยชน์ส าหรับตัวท่าน 
 
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ หลงัจากบริษัทจ้างเข้ามาท างานแล้วหากปรากฏว่า 
ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอยีดทีใ่ห้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
ชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

          ลงช่ือ............................................................. ผู้สมัครงาน 
                    (............................................... ........) 
                                ............/.........../........... 
 

 

โปรดเขียนแผนที่สังเขปแสดงที่อยู่ปัจจุบันของทา่นโดยชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับบริษัทใช้กรอกขอ้ความ 

 

บันทึกผู้สัมภาษณ์................................................................................ ............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............ 
ผลการพิจารณา         รับ            ไม่รับ          ส ารอง      และเห็นควรอนุมัติให้ว่าจ้างในต าแหน่ง......................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................อัตราเงินเดือน......................... .........................โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันท่ี................................................. 

 

ลงช่ือผู้มีอ านาจอนุมัติ........................................................... 
                                 (.................................................. ........) 
                                            .........../............./.............. 
  

 


