
        
 

ใบสมคัรงานพนักงานรายเดอืน 

วนัท่ีสมคัร  Date ...........................  เบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก Phone Contacts ………............................. 
ต ำแหนง่  Position  apply   1. ......................................................  2. ................................................................ 
ทำ่นสำมำรถเร่ิมงำนได้เมื่อใด Date ready to start  working ………...………..………....                                   
 

ประวัติส่วนตวั Personal Information                                    
ช่ือ-นำมสกลุ                  นำย         นำง นำงสำว    ………………………….……..……………….. 

Name-Surname                  Mr.         Mrs.              Miss  ………………………….…….……………….... 
ช่ือเลน่ Nick Name ……………… วนัเกิด Birthday ….../…..../…........  สถำนท่ีเกิด  จงัหวดั  Place of Birth  Province ................................. 
อำย ุAge.......... Years   น ำ้หนกั Weight…..........กก. Kg.  สว่นสงู Height…….…..ซม. Cm.   เชือ้ชำติ Extraction ..........................................    
ศำสนำ Religion : ......................  สถำนภำพ Marital status       โสด Single       สมรส Married         อื่นๆ Other………………...….…… 
เลขที่บตัรประชำชน Identity Card No. ..........................  วนัท่ีออกบตัร Issued  Date …../…../…...  วนัท่ีหมดอำย ุExpired Date …../…../…... 
สถำนภำพทำงกำรทหำร  Military  Service    ยงัไมเ่กณฑ์  Not Completed     เกณฑ์แล้ว Completed      

 ได้รับกำรยกเว้น to discharge Completed เนื่องจำก as ……….…….…….….…………… 
ทำ่นมีรถยนต์ /จกัรยำนยนต์หรือไม?่ Do you have car/motorcycle available?      ไมม่ี No  มี Yes 
ถ้ำมี If yes รถยนต์ใบขบัขี่เลขท่ี Driver License No ........................  รถจกัรยำนยนต์ใบขบัขีเ่ลขที ่Driver License No. Motorcycle ................ 

 

ที่อยู่ปัจจุบนั   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Present Address …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เบอร์โทรศพัท์ Telephone Number    มือถือ Mobile .................................    ที่บ้ำน Home ................................    ที่ท ำงำน Office .................................. 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Address by one …………………………………………………………………………………………………………………………. 

สถานภาพที่อยู่ปัจจุบัน  Living  Status      บ้ำนตวัเอง  Own home        หอพกั Hired flat / Hostel        บ้ำนเช่ำ  Hired house 

              อำศยักบัครอบครัว Living with parent        อื่นๆ Other ………….…...……………… 
สมาชิกในครอบครัว ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ที่อยู่/สถานที่ท างาน โทรศัพท์ 

Family Members Name-Surname Occupation Address/Office Tel. 

บิดำ  Father     

มำรดำ  Mother     

จ ำนวนพี่น้องเดียวกนั...............คน/ 
ทำ่นเป็นคนท่ี......... 
Brothers/Sisters/ Range in the family 

    

คูส่มรส ( จดทะเบยีน / ไมจ่ดทะเบียน )     

Spouse (Register / Not a marriage 
certificate) 

    

มีบตุร  จ ำนวน ..................คน       

Children / Persons     
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กรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่   In case of emergency, please contact 
ช่ือ-นำมสกลุ Name-Surname …….……………….………. ควำมสมัพนัธ์ Relationship ………..…………… เบอร์โทรศพัท์ Tel. ……………… 

การศึกษา  Education  

 

ระดบักำรศกึษำ 
Educational Level 

สถำบนักำรศกึษำ  
Institution 

สำขำวชิำ 

 Major 
ตัง้แต ่

From 
ถึง 
To 

เกรดเฉลีย่ 

GPA 
มธัยมศกึษำตอนปลำย 

High school 

     

ปวช. 

Vocational 

     

ปวท. / ปวส. 

Diploma 

     

ปริญญำตรี 
Bachelor degree 

     

สงูกวำ่ปริญญำตรี 
Post-Graduate 

     

อื่นๆ 

Others 

     

 ปัจจบุนัไมศ่กึษำตอ่ At present not continue education     

 ศกึษำตอ่ continue education    ช่ือสถำนศกึษำ Institute ………………...….……………………...…. สำขำ Major …………………….…… 

 

ประวัติการท างาน/การฝึกงาน(เร่ิมจากปัจจุบนั-อดตี)  Previous  Employment (in  order  from present to past) 

 

 

ความสามารถพิเศษ Special Ability  

 

พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ ค ำ/นำที               องักฤษ............ ค ำ/นำที 
Typing  No  Yes           Thai    Words/Minute           English               Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes Please Mention ………………………………………………………… 
งำนอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
กีฬำที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
ควำมรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 

สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก

Company เร่ิมFrom ถงึTo Position Job description Salary Reasons of resignation

ระยะเวลา  Time
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ภาษา Language Ability   

 

ภำษำ 

Language 
พดู Speaking เขียน Writing อำ่น Reading 

 ดี 
Good 

ปำนกลำง
Fair 

พอใช้ 

Poor 
ดี 

Good 
ปำนกลำง 

Fair 
พอใช้ 

Poor 
ดี 

Good 
ปำนกลำง 

Fair 
พอใช้ 

Poor 
ภำษำไทย  Thai          

ภำษำองักฤษ  English          

ภำษำญ่ีปุ่ น  Japan          

อื่นๆ Other          

 

ทรำบขำ่วกำรรับสมคัรจำก How did you know about this vacant position?

 สมคัรด้วยตนเอง Apply in person                หนงัสอืพิมพ์ Newspaper …………………..……………….…....

 เว็บไซต์หำงำน Job Website……….…….……......           พนกังำนภำยในบริษัท Employees within the company ระบ.ุ.......................                                 
 ป้ำยประกำศ Signboard          ใบปลวิ Throwaway         อื่นๆ Other โปรดระบ ุPlease specify ……………..……....…...… 
ทำ่นเคยกู้ยมืเงินกยศ./กรอ.หรือไม่ Have you ever owed the Student Loan Fund/ Income Contingent Loan?   ไมเ่คย No      เคย Yes   
ทำ่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคตดิตอ่ร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่ Have you ever been seriously ill contracted with contagious disease?

 ไมเ่คย No   เคย Yes ถ้ำเคยโปรดระบช่ืุอโรค If yes, explain fully …………………………………………..………………  
ทำ่นเคยต้องโทษทำงอำญำหรือไม่ Have you ever been convicted?   ไมเ่คย No    เคยเมื่อปี Yes, when? ....................................................                 
ทำ่นเคยถกูให้ออกจำกงำนหรือไม่ Have you ever been terminated from  work?  ไมเ่คย No   เคย Yes เหตผุลที่ให้ออก Reason .............. 
ทำ่นมีโรคประจ ำตวัหรือไม่ Do  you  have permanent physical disease?   ไมเ่คย No      มีโรค Yes describe ..................................

ทำ่นเคยประสบอบุตัิเหตแุละมีกำรผำ่ตดัมำก่อนหรือไม่ Do you have accident and surgery or not?  ไมเ่คย No   มีโรค Yes describe ......... 

ทำ่นเคยได้รับวคัซีนป้องกนั COVID-19 แล้วหรือไม ่ Have you ever been vaccinated against COVID-19? 

 ไมเ่คย No    เคย Yes   เขม็ 1 1st Dose ..................................... เขม็ 2 2nd dose....................................... ยีห่อ้ …………………………………. 

                                                เข็ม 3 3 rd Dose ................................... เข็ม 4 4th dose...................................... ยีห่อ้ ………………………………..... 

ผู้รับรองความประพฤติ 2 ท่าน (ไม่ใช่ญาต)ิ   Please indicate 2 referees (none relatives) 

 

ช่ือ-นามสกุล อาชีพ สถานท่ีอยู่หรือท่ีท างาน ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ โทร. 
Name-Surname Occupation Address or Office Position Relationship Tel. 

      
      

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่  ข้อควำมดงักลำ่วทัง้หมดนีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร  ถ้ำหลงัจำกมีกำรวำ่จ้ำงเข้ำท ำงำนแล้วพบวำ่ข้อควำมใน 
ใบสมคัรงำนและเอกสำรที่น ำมำแสดงหรือรำยละเอียดทีใ่ห้ไว้ไมเ่ป็นควำมจริง  บริษัทฯ มีสทิธ์ิจะเลกิจ้ำงข้ำพเจ้ำได้โดยไมต้่องจำ่ยเงินชดเชย    
หรือคำ่เสยีหำยใดๆ  ทัง้สิน้  ข้ำพเจ้ำจะปฎิบตักิำรทดลองงำนในระยะเวลำ  119  วนั  ตลอดจนยินยอมปฎิบตัิตำมระเบียบของบริษัทฯ   
ทกุประกำร 

I hereby certify above given information is true and correct.  If any time company found any of the given information as  

false, I am aware that the company reserves the right to terminate my employment without paying any compensation at all.  I shall  

strictly adhere to the company Rules and Regulations throughout 119 days probation period and further beyond. 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อผู้สมัคร  Applicant's signature: ............................................................ 
  วันที่  Date: ………./………../……….    
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ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านทัง้หมดทีท่่านใหไ้วก้บัองค์กร ทางบริษทัฯ จะจดัใหมี้มาตรการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัใหเ้หมาะสม 
เพือ่ป้องกนัการสูญหาย ถูกท าลาย และ/หรือ ป้องกนัมิใหบ้คุคลอืน่ทีไ่ม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และเป็นไปตามนโยบายทีบ่ริษัทฯ ก าหนด การเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่านต่อ
บคุคลอืน่ โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่าน ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน บริษัทฯ จะกระท าไดก็้ต่อเมื่อเป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้  



เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัท  For company use only 

 

ควำมคดิเห็นComment……………………………………………………..……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

จดุแข็ง Strength  ………..……………………………………………………………………………………………..... 

จดุอ่อน Weakness …..……………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการคัดเลือกขัน้ต้น Preliminary Consideration 

 
       ปฏิเสธ Rejected                                                                ปฏิเสธ Rejected 
       ส ำรองไว้พิจำรณำ Reserve for consideration                       ส ำรองไว้พิจำรณำ Reserve for consideration 
       ด ำเนินกำรขัน้ตอ่ไป to be proceed                                       ด ำเนินกำรขัน้ตอ่ไป to be proceed 

 

                ……………………………                                                 …………………………… 
               (……………………………)                                              (……………………………) 
                 ………/………./……….                                                     ………/………./………. 
              ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล                                                                ลำยเซ็นผู้จดักำรฝ่ำย 
          Human resource department                                                                              Manager signature 

                                                                     

ผลกำรคดัเลือกขัน้สดุท้ำย Final decision                ปฏิเสธ Rejected          
                                                                                  ส ำรองไว้พิจำรณำ Reserve for consideration 

การพจิารณาว่าจ้าง 

ต ำแหนง่ Position …………………….………….… แผนก Department ………………………..…Cost center…………........…..…….. 

เงินเดือน Salary ……........………...............ตอ่เดือน Baht/ month    วนัท่ีเร่ิมงำน Starting date …………..………….…...................... 

ค่าต าแหน่ง Position value..........................ต่อเดือน Baht/ month    วนัท างาน          จนัทร์-ศกุร์             จนัทร์-เสาร์ 

             รวม Total ………………………….ต่อเดือน Baht/ month    
                                                                                          …………………………… 
                                                                                         (…………….……………) 

                                                                                    ผู้อนมุตั ิ                                      
                                                                                                                                Authorized signature 
                                                                                                                ………./………../………                                                                         
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