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APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมัครงาน 

กรอกข้อมลูด้วยตวัทา่นเอง 
(To be completed in own handwriting) 

 

วนัที� (Date)..................................................... 
ตําแหน่งที�สมคัร………………..……………………....…….……………………………… เริ�มงานได้วนัที� ……… /………/ ……….   
(Position Applied for)      (Availability Date) 
เงินเดือนครั 1งสดุท้าย…………………………….. Baht / month   ต้องการเงินเดือน…………....………………Baht / month 
(Latest Salary)                   (Expected Salary)        Baht / month 
 

Part A: General Personal Data (ข้อมลส่วนตัู วทั�วไป) 

 

ชื�อ-นามสกลุ: …………………………………..……..……..………………………..………………………ชื�อเลน่………….………..…………………….. 
Name-Last Name :……………………………………………… …..……..……..………..……………Nick Name……...………………….……….. 
เพศ Gender □     ชาย / Male  □      หญิง  / Female                    
ที�อยูปั่จจบุนั / Present address          ……………..……..……..……..………....……................................................................................……………………............. 
 ……………..……..……..……..……..……..……..……..……..………...............……………....…….............................................................……………………............. 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน / Permanent address    …………………………...…………………………………...………………………………………………………..…… 

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

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   ศาสนา ………………….................... 

Date of birth    Age                            Yrs.    Religion         
เชื 1อชาต ิ ………………...............   สญัชาต ิ ……………………………......... สว่นสงู .................... ซม. 
Race                                                              Nationality                  Height                      cm. 

บตัรประชาชนเลขที�..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...…………….........................  นํ 1าหนกั ................... กก. 

Identity card no.                         Expiration date                                                Weight                    kgs.      

เบอร์โทรศพัท์บ้าน / Home Tel.  ………………....…....…....…....…....…...............…...….    มือถือ / Mobile  ...............................................................................      

อีเมล์ / email ...................................................... ...................................................... ...................................................... ........................................................ ..... 

ที�อยู-่เบอร์ติดตอ่สถานที�ทํางานลา่สดุ ………………………………………………………………………………………... 

Contact Detail of Present Office Address & Telephone 
ภาวะทางทหาร   ได้รับการยกเว้น    ปลดเป็นทหารกองหนนุ   ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
Military status              □ Exempted               □ Served                □ Not yet served 
สถานภาพ                 โสด     แตง่งาน   หม้าย  แยกกนั              อื�นๆ ............................... 
Marital status             □ Single             □ Married          □ Widowed              □ Separated      □ Other 
 

Part B: References (Not Relative or Friend)  บุคคลอ้างอิง  (ที�ไม่ใช่ญาตหิรือเพื�อน) 

 

ชื�อ-นามสกุล 

Name 

ตําแหน่งงาน 

Position 

สถานที�ทํางาน 
Office/Contact  

Address 

ความสมัพนัธ์ 
Relationship 

เบอร์โทร 
Telephone 

     

     

 

 

 

Picture 

2” inch 
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Part C: Family Particulars (รายละเอียดคนในครอบครัว) 

 

บิดา ชื�อ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ....................................................... 

Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ชื�อ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ....................................................... 

Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มีพี�น้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที�...................................................... 
Number of Members in the family  Male                 Female               You’re the child of the family 
 
IF MARRIED, PLEASE INDICATE AS FOLLOWS: 

ชื�อภรรยา/สามี ….………………………………สถานที�ทํางาน……………….……………..ตําแหน่ง ………….………… 

Name of wife / Husband          Working Place       Position 

จํานวนบตุร..............คน บตุรที�กําลงัศกึษา................คน 

Number of children How many children are studying? 
 

ชื�อ   บตุร หรือ พี�น้อง 
Name 

อาย ุ
Age 

ความสมัพนัธ์ 
Relationship 

อาชีพ  
Occupation 

    

    

    

 

Part D: Education Background (ประวัตกิารศกึษา) 

 
ระดบัการศกึษา 

Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  

Institution 

สาขาวิชา 

 Major 

ตั 5งแต ่

Year From 

ถึง 
Year To 

1. ประถมศกึษา  

Primary School 
    

2. มธัยมศกึษา 

Secondary School 
    

3. อาชีวศกึษา ปวช.  
  อนปุริญญา / ปวส.  
Vocational, Diploma 

    

4. ปริญญาตรี 
Bachelor Degree 

    

5. อื�นๆ 

Others 
   

 

 

 
สขุภาพของทา่นอยู่ในเกณฑ์ (Personal Health Status) 
□   แข็งแรงมาก Very Good  □   แข็งแรง Good  □ ไม่แข็งแรง Poor  
โปรดระบ ุ 
Please specify…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Part E: Employment History (Please list with the most recent job)  
              ประสบการณ์ทํางาน เรียงลําดบัจากปัจจบุนัถงึอดีต (จากบนลงล่าง) 

 

ระยะเวลา  Time สถานที�ทาํงาน 

Company เริ�ม  From ถึง To 

ตําแหน่งงาน 

Position 

ลกัษณะงาน 

Job description 

เหตทุี�ออก 

Reasons of 
resignation 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

เงินเดือนเริ�มต้นในสถานที�ทํางานสดุท้าย………………………………..…...…..…...………เงินเดือนสดุท้าย………………………………..….....…... 
Starting Basic Salary at the Recent Company                                       Ending Basic Salary 
 

รายได้อื�น ๆ…………………………………….………………………………………………………………...…..…...…..…...…....…...…..…...… 
Other Benefits ( if have) 
 

Part F:  Other Skills: ความสามารถอื�นๆ  
 

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

Language 
ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

ไม่ดี
Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

ไม่ดี 

Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

ไม่ดี 

Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          

ภาษาองักฤษ  (English)          

อื�นๆ (Other)          

 

พิมพ์ดีด       :    ไม่ได้                 ได้                                    ไทย ................... คํา/นาที                  องักฤษ................. คํา/นาที 
Typing            □ No   □   Yes                   Thai         Words/Minute              English           Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได้                 ได้   
Computer      □ No        □   Yes  
โปรดระบโุปรแกรม (Please Mention) ……………………………………………………………………………………………….. 

ขบัรถ     : ใบอนญุาตขบัขี�จกัรยานยนต์  (Motorcycle License)               ใบอนญุาตขบัขี�รถยนต์  ( Car License )               

Driving □  มี  (Yes)        □ ไม่มี  (No)                                                    □  มี  (Yes)        □ ไม่มี  (No)          
มียานพาหนะ (Have vehicle)         □   รถจกัรยานยนต์  ( Motorcycle )                    □   รถยนต์  ( Car )               

ความสามารถในการใช้เครื�องใช้สํานกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : โปรดระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาที�ชอบ    : โปรดระบ ุ  
Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 
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Part G: Others อื�น ๆ 

              
1) ทา่นเคยต้องโทษในคดีอาญาหรือกระทําความผิดทางกฎหมายหรือไม?่       เคย   ไมเ่คย  

    Have you ever been charged by any lawsuit or convicted on a criminal charged □ Yes                  □ No 

                                             

2) ทา่นเคยถกูลงโทษด้วยความผิดทางวินยัหรือถกูเลิกจ้างจากบริษัท / องค์กร / หน่วยงานราชการหรือไม?่    เคย   ไมเ่คย  

    Have you every been suspended or dismissed by any company /    □ Yes                  □ No 
organization / government service?    
                                

3) ทา่นเคยป่วยโรคเรื 5อรังหรือทางจิตใจหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายใด?        เคย   ไมเ่คย 

     Are  you now, or have you every been suffering from any chronic disease/              □ Yes                  □ No 

    หรือไม ่หากมี โปรดระบ ุ .............................................................................................................................................. 

     Mental illness / physical defects? 
     If so, please specify99999999999999999999999999999999999999999... 
 

4) ทา่นเคยลาออกภายหลงัที�ได้รับการแจ้งวา่ถกูเลิกจ้างจากบริษัท / องค์กร / หน่วยราชการหรือไม?่      เคย              ไม่เคย   
     Have you ever resigned after being informed that you would be dismissed     □ Yes                  □ No 

     By any company / organization / government service? 
 

5) ทา่นทดลองหรือเคยทดลอง ติดยาหรือเคยติดยาเสพติดให้โทษใดหรือไม?่        เคย                ไมเ่คย 

     Are you now, or have you every tired or been addicted to drugs   □ Yes                  □ No 

 

6) กรณีฉกุเฉินบคุคลที�ตดิตอ่ได้ แจ้งชื�อ-นามสกลุ ……............................................. เกี�ยวข้องกบัผู้สมคัร......... ......... ......... ...... ......... 
     Person to be notified in case of emergency         Related to the applicant as 

    ที�อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 

     Address                                Tel. 

7) ทราบข่าวการสมคัรงานจาก       แนะนําโดยพนกังานบริษัท ชื�อ 
    Where you heard about this job vacancy?                   Recommended by staff Name9999999999999999.. 

หนงัสือพิมพ์(Newspaper)999999999999...อินเทอร์เน็ต (Internet or Website Name)99999999999999 

ตลาดนดัแรงงาน  (Job Fair) 999999999999.    สถานบนัการศกึษา  (Education Institution) 999999 

    อื�น ๆ (Other) 99999999999999999999999999 

 

ในกรณีชอ่งในข้อใดไมพ่อกรอกข้อความ เชน่ ลกัษณะงานหรือหน้าที�ความรับผิดชอบ (Additional Comments, if any) 

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความที�ข้าพเจ้าได้เขียนข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัวา่ ข้าพเจ้าได้ปิดบงัความ
เป็นจริงในเรื�องหนึ�งเรื�องใด ข้าพเจ้ายินยอม ให้บริษัทยกเลิกการสมคัรงานของข้าพเจ้า หรือหากข้าพเจ้าได้เข้ามาทํางานกบับริษัทแล้ว ให้บริษัท
ดําเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทได้ทนัที โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใดๆ ทั 5งสิ 5น  
I certify that all statements given in this application from are true.  If any of them are found to be untrue after engagement, 
the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance. 

 
ลงชื�อผ้สมัครงานู  
Applicant Signature: __________________________________________________ 
ชื�อ-สกุล ตัวบรรจง                           วันที� 
Full Name:  __________________________________________            Date: _____ /______/_____     
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Part H: Comment from Manager for Applicant name:………………………………………….. 

               

1. Comment by HR: 

 

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

 

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

 

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

 
  □ สําเนาบตัรประชาชน ID        □  สําเนาทะเบียนบา้น House Registration        □ สําเนาใบรบัรองผลการศึกษา (Transcript)    
  □ ใบเปลี.ยนชื.อ- สกลุ (ถา้มี)      □  ใบผ่านเกณฑท์หาร Military Attempt CERT.    □ Letter of Recommendation             
  □ รปูถ่าย  2” inch Photo         □  สําเนาสมดุบญัชี ธ. ธนชาต T-Bank Book Bank 

 

2. Comment by MGR: 

 

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

 

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

 

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

 

3. Employee Conditions: 

 

3.1 Position: …………………………………………………………………………………………….

 

3.2 Start Working Date: ………………………………………………………………………………..

 

3.3. Start Salary: ………………………………………………………………………………………..

 

3.4 Probation Period: ………………………………………………………………………………….

 

3.5 Salary after Probation: ……………………………………………………………………………

 

3.6 Other Condition if have: …………………………………………………………………………….

             

                                                                                                                                                                                 

 DEPT., MGR: ___________________________             HR MGR:______________________    

              (                                                    )                                (                                           ) 

                             Date…...../…..…/………                                           Date…..../…..…/……. 

    

                                                                

  

Approve By:   ___________________________   Managing Director 

                 ( Mrs. Janpen Prasutchai) 

                            

                           Date…...../…..…/……… 


