เลขที่ No. :

ใบสมัครงาน
Application for Employment

.
ติดรู ปถ่าย
Picture

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)

ตาแหน่งที่สมัคร Position Applied:

สังกัด

.

ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal Information)
ชื่อ – นามสกุล :.
Name – Surname:.
..
บัตรประจาประชาชนIdentification Card No.:
ออกให้ ณ Issued at:
.
จังหวัดProvince:
วันออกบัตรIssued Date:
บัตรหมดอายุExpired Date:
.
เพศSex: ชายMale
หญิงFemale วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth:
อายุ.Age:
ปี
สถานที่เกิดPlace of Birth:
.ส่ วนสูงHeight:
ซ.ม. น้ าหนักWeight:
กก.
สัญชาติNationality:
เชื้อชาติOrigin:
ศาสนาReligion:
หมู่โลหิ ตBlood Group:
( )
สถานภาพMarital Status:
โสดSingle
สมรสMarried
หม้ายWidowed
หย่าร้างSeparated
ชื่อคู่สมรสSpouse’s Name:
จานวนบุตรChildren:
คน
ภาวะทางทหารMilitary Status: ได้รับการยกเว้นExempted ปลดเป็ นทหารกองหนุนServed ยังไม่ได้รับการเกณฑ์Not yet served
ที่อยูต่ ามภูมิลาเนาPermanent Address:
.
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวกPresent Address:
.
โทรศัพท์บา้ นHome Tel:
โทรศัพท์มือถือMobile Phone:
E-Mail:
.
สถานะความเป็ นอยู่Living Status:
บ้านส่ วนตัวOwn home บ้านเช่าRent home อาศัยบิดามารดาLive with Parent
ประวัตคิ รอบครัว (Family Information)
ชื่อ บิดา Name of Father:
มีชีวิตอยูA่ live ถึงแก่กรรม Passed away
ชื่อ มารดา Name of Mather:
มีชีวิตอยูA่ live ถึงแก่กรรม Passed away
จานวนพี่นอ้ งNumber of brother/sister:
คน ชายMan:

อายุAge:

ปี อาชีพOccupation:

.

อายุAge:

ปี อาชีพOccupation:

.

หญิงWomen:

เป็ นบุตรคนที่Priority Person:

ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

อาชีพ

ตาแหน่ ง

สถานที่ทางาน

No.

Name-Surname

Age

Occupation

Position

Office/Tel.

1.
2.
3.
4.
5.

.

ประวัตกิ ารศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา

ชื่อสถาบัน

จังหวัด/ประเทศ

Education

Name of Institute

Country

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
Year Attended

วุฒิที่ได้รับ

วิชาเอก

Certificate/Degree

Major Subj.

เกรด
เฉลีย่
G.P.A

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า
Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
Vocational
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
Higher Vocational
ปริ ญญาตรี
Bachelor’s degree
ปริ ญญาโท
Master’s degree
ปริ ญญาเอก
Doctoral degree
ประกาศนี ยบัตร/อื่นๆ
Other

ประวัตกิ ารทางาน (Working Experience In Chronological)
ระยะเวลา
สถานประกอบการ

Time

Company

เริ่ม

ถึง

From

To

ตาแหน่ งงาน

ลักษณะงาน

ค่าจ้ าง

เหตุที่ออก

Position

Job Description

Salary

Reasons Of Resignation

การอบรม ดูงาน ฝึ กงาน (Training Couse)
ปี พ.ศ.

หลักสู ตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลา

Year

Course

Name of Institute

Period

ความสามารถทางภาษาและอืน่ ๆ (Language Ability & Other)
การพูด (Speaking)

ประเภทภาษา
Type Of Language

ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาอื่นๆ (Other)

.

การอ่าน (Reading)

การเขียน (Writing)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

(Exc.)

(Good)

(Fair)

(Exc.)

(Good)

(Fair)

(Exc.)

(Good)

(Fair)

ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
พิมพ์ดีด Typing ไม่ได้No ได้Yes
ภาษาไทยThai
คา/นาทีWord/Min. ภาษาอังกฤษEnglish
คา/นาทีWord/Min.
อุปกรณ์/เครื่ องใช้สานักงาน Office machine เครื่ องโทรสาร Facsimiles เครื่ องสแกนเนอร์ Scanner เครื่ องถ่ายเอกสาร Copier
อื่นๆ Other
.
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Computer Program :
.
ความสามารถในการขับขี่ Driving Ability
รถจักรยายนต์ Motorcycle รถยนต์ Car
งานอดิเรก Hobbies :
. กีฬาที่ชอบ Favorites Sport :
.
สามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด I can work up Country
ไม่ได้ No
ได้ Yes
กรณี ฉุกเฉิ นบุคคลที่สามารถติดต่อได้ Person to be notified in case of emergency :
.
เกี่ยวข้องเป็ น Related to the applicant as :
โทรศัพท์บา้ น Home Tel:
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone:
.
แผนที่บ้าน (Please write your address map)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากหน่วยงานจ้างเข้ามาทางานแล้ว
ปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นามาแสดงหรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ งหน่วยงานมีสิทธิ์ ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้า
ได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้ น (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
so ever.)

ลงชื่อ
(
วันที่ Date :

ผูส้ มัคร Applicants signature
)
.

สาหรับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น (For University use only)
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบปริ ญญาบัตร / หนังสื อรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา
 รู ปถ่าย สี หรื อ ขาว ดา (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว)
 หนังสื อรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
 หลักฐานอื่นฯ :
.

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 รู ป
1 ฉบับ
1 ชุด

ลงชื่อ
(
วันที่ Date :

ผูร้ ับสมัคร
)
.

กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
 มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
เนื่องจาก 1.
2.
3.

.
.
.
ลงชื่อ
(
วันที่ Date : .

ประธานกรรมการ
)
.

ลงชื่อ
(
วันที่ Date : .

กรรมการ
)
.

ลงชื่อ
(
วันที่ Date : .

กรรมการ
)
.

