ใบสมัครงานพนักงานรายเดือน
วันที่สมัคร Date ........................... เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก Phone Contacts ……….............................
ตำแหน่ง Position apply 1. ...................................................... 2. ................................................................
ท่ำนสำมำรถเริ่ มงำนได้ เมื่อใด Date ready to start working ………...………..………....
ประวัติส่วนตัว Personal Information
ชื่อ-นำมสกุล
นำย
นำง
Name-Surname

Mr.

Mrs.

นำงสำว
Miss

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

ชื่อเล่น Nick Name ……………… วันเกิด Birthday ….../…..../…........ สถำนที่เกิด จังหวัด Place of Birth Province .................................
อำยุ Age.......... Years น ้ำหนัก Weight…..........กก. Kg. ส่วนสูง Height…….…..ซม. Cm. เชื ้อชำติ Extraction ..........................................
ศำสนำ Religion : ...................... สถำนภำพ Marital status โสด Single สมรส Married  อื่นๆ Other………………...….……
เลขที่บตั รประชำชน Identity Card No. .......................... วันที่ออกบัตร Issued Date …../…../…... วันที่หมดอำยุ Expired Date …../…../…...
สถำนภำพทำงกำรทหำร Military Service
 ยังไม่เกณฑ์ Not Completed
 เกณฑ์แล้ ว Completed 
 ได้ รับกำรยกเว้ น to discharge Completed เนื่องจำก as ……….…….…….….……………
ท่ำนมีรถยนต์ /จักรยำนยนต์หรื อไม่? Do you have car/motorcycle available?
 ไม่มี No
 มี Yes
ถ้ ำมี If yes รถยนต์ใบขับขี่เลขที่ Driver License No ........................ รถจักรยำนยนต์ใบขับขีเ่ ลขที่ Driver License No. Motorcycle ................
ที่อยู่ปัจจุบนั

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

Present Address

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

เบอร์ โทรศัพท์ Telephone Number มือถือ Mobile ................................. ที่บ้ำน Home ................................ ที่ทำงำน Office ..................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน

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

Address by one

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

สถานภาพที่อยู่ปัจจุบัน

Living Status

 บ้ ำนตัวเอง Own home  หอพัก Hired flat / Hostel  บ้ ำนเช่ำ Hired house
 อำศัยกับครอบครัว Living with parent  อื่นๆ Other ………….…...………………

สมาชิกในครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล

อาชีพ

ที่อยู่/สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

Family Members

Name-Surname

Occupation

Address/Office

Tel.

บิดำ Father
มำรดำ Mother
จำนวนพี่น้องเดียวกัน...............คน/
ท่ำนเป็ นคนที่.........
Brothers/Sisters/ Range in the family

คูส่ มรส ( จดทะเบียน / ไม่จดทะเบียน )
Spouse (Register / Not a marriage
certificate)
มีบตุ ร จำนวน ..................คน
Children / Persons
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กรณีฉุกเฉินติดต่ อได้ ท่ ี In case of emergency, please contact
ชื่อ-นำมสกุล Name-Surname …….……………….………. ควำมสัมพันธ์ Relationship ………..…………… เบอร์ โทรศัพท์ Tel. ………………
การศึกษา Education
ระดับกำรศึกษำ

สถำบันกำรศึกษำ

สำขำวิชำ

ตังแต่
้

ถึง

เกรดเฉลีย่

Institution

Major

From

To

GPA

Educational Level

มัธยมศึกษำตอนปลำย
High school

ปวช.
Vocational

ปวท. / ปวส.
Diploma

ปริ ญญำตรี
Bachelor degree

สูงกว่ำปริ ญญำตรี
Post-Graduate

อื่นๆ
Others

 ปั จจุบนั ไม่ศกึ ษำต่อ At present not continue education 
 ศึกษำต่อ continue education ชื่อสถำนศึกษำ Institute ………………...….……………………...…. สำขำ Major …………………….……

ประวัติการทางาน/การฝึ กงาน(เริ่มจากปั จจุบนั -อดีต)
สถานที่ทางาน

Previous Employment (in order from present to past)

ระยะเวลา Time

Company

เริ่ มFrom

ถึงTo

ตาแหน่งงาน

ลักษณะงาน

เงินเดือน

เหตุที่ออก

Position

Job description

Salary

Reasons of resignation

ความสามารถพิเศษ Special Ability
พิมพ์ดีด

ไม่ได้

ได้

ไทย ............ คำ/นำที

อังกฤษ............ คำ/นำที

Typing

No

Yes

Thai

English

คอมพิวเตอร์ :

ไม่ได้

ได้ ระบุ

Computer

No

Yes Please Mention …………………………………………………………

:

Words/Minute

Words/Minute

งำนอดิเรก : ระบุ
Hobbies

Please Mention ………………………………………………………………………………………...

กีฬำที่ชอบ : ระบุ
Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………...

ควำมรู้พิเศษ : ระบุ
Special knowledge Please Mention ……………………………………………………………………………………

อื่นๆ
Others

: ระบุ
Please Mention ………………………………………………………………………………………...
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ภาษา Language Ability
ภำษำ

พูด Speaking

เขียน Writing

อ่ำน Reading

Language

ดี

ปำนกลำง

พอใช้

ดี

ปำนกลำง

พอใช้

ดี

ปำนกลำง

พอใช้

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

ภำษำไทย Thai
ภำษำอังกฤษ English
ภำษำญี่ปนุ่ Japan
อื่นๆ Other
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก How did you know about this vacant position?
 สมัครด้ วยตนเอง Apply in person
 หนังสือพิมพ์ Newspaper …………………..……………….…....
 เว็บไซต์หำงำน Job Website……….…….……......
 พนักงำนภำยในบริษัท Employees within the company ระบุ........................
 ป้ำยประกำศ Signboard
 ใบปลิว Throwaway  อื่นๆ Other โปรดระบุ Please specify ……………..……....…...…
ท่ำนเคยกู้ยมื เงินกยศ./กรอ.หรื อไม่ Have you ever owed the Student Loan Fund/ Income Contingent Loan?  ไม่เคย No  เคย Yes
ท่ำนเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร้ ำยแรงมำก่อนหรื อไม่ Have you ever been seriously ill contracted with contagious disease?
 ไม่เคย No
 เคย Yes ถ้ ำเคยโปรดระบุชื่อโรค If yes, explain fully …………………………………………..………………
ท่ำนเคยต้ องโทษทำงอำญำหรื อไม่ Have you ever been convicted?  ไม่เคย No  เคยเมื่อปี Yes, when? ....................................................
ท่ำนเคยถูกให้ ออกจำกงำนหรื อไม่ Have you ever been terminated from work?  ไม่เคย No  เคย Yes เหตุผลที่ให้ ออก Reason ..............
ท่ำนมีโรคประจำตัวหรื อไม่ Do you have permanent physical disease?  ไม่เคย No
 มีโรค Yes describe ..................................
ท่ำนเคยประสบอุบตั ิเหตุและมีกำรผ่ำตัดมำก่อนหรื อไม่ Do you have accident and surgery or not?  ไม่เคย No  มีโรค Yes describe .........
ท่ำนเคยได้ รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ วหรื อไม่ Have you ever been vaccinated against COVID-19?
 ไม่เคย No
 เคย Yes เข็ม 1 1st Dose ..................................... เข็ม 2 2nd dose....................................... ยีห่ อ้ ………………………………….
เข็ม 3 3 rd Dose ................................... เข็ม 4 4th dose...................................... ยีห่ อ้ ……………………………….....

ผู้รับรองความประพฤติ 2 ท่ าน (ไม่ ใช่ ญาติ)

Please indicate 2 referees (none relatives)

ชื่อ-นามสกุล

อาชีพ

สถานที่อยู่หรือที่ทางาน

ตาแหน่ ง

ความสัมพันธ์

โทร.

Name-Surname

Occupation

Address or Office

Position

Relationship

Tel.

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมดังกล่ำวทังหมดนี
้
้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร ถ้ ำหลังจำกมีกำรว่ำจ้ ำงเข้ ำทำงำนแล้ วพบว่ำข้ อควำมใน
ใบสมัครงำนและเอกสำรที่นำมำแสดงหรื อรำยละเอียดทีใ่ ห้ ไว้ ไม่เป็ นควำมจริ ง บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์จะเลิกจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ โดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชย
หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ทังสิ
้ ้น ข้ ำพเจ้ ำจะปฎิบตั กิ ำรทดลองงำนในระยะเวลำ 119 วัน ตลอดจนยินยอมปฎิบตั ิตำมระเบียบของบริ ษัทฯ
ทุกประกำร
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.

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทัง้ หมดทีท่ ่านให้ไว้กบั องค์กร ทางบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัยให้เหมาะสม
เพือ่ ป้ องกันการสูญหาย ถูกทาลาย และ/หรื อ ป้ องกันมิ ให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกี ่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป็ นไปตามนโยบายทีบ่ ริ ษัทฯ กาหนด การเก็บ รวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
บุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั ความยิ นยอมจากท่าน ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษัทฯ จะกระทาได้ก็ต่อเมื ่อเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
ลายมือชื่อผู้สมัคร Applicant's signature: ............................................................
วันที่ Date: ………./………../……….
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เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท

For company use only

ควำมคิดเห็นComment……………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดแข็ง Strength ………..…………………………………………………………………………………………….....
จุดอ่อน Weakness …..………………………………………………………………………………………………………
ผลการคัดเลือกขัน้ ต้ น Preliminary Consideration
 ปฏิเสธ Rejected
 สำรองไว้ พิจำรณำ Reserve for consideration
 ดำเนินกำรขันต่
้ อไป to be proceed

 ปฏิเสธ Rejected
 สำรองไว้ พิจำรณำ Reserve for consideration
 ดำเนินกำรขันต่
้ อไป to be proceed

……………………………
(……………………………)
………/………./……….
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

……………………………
(……………………………)
………/………./……….
ลำยเซ็นผู้จดั กำรฝ่ ำย

Human resource department

ผลกำรคัดเลือกขันสุ
้ ดท้ ำย Final decision

Manager signature

 ปฏิเสธ Rejected
 สำรองไว้ พิจำรณำ Reserve for consideration

การพิจารณาว่ าจ้ าง
ตำแหน่ง Position …………………….………….… แผนก Department ………………………..…Cost center…………........…..……..
เงินเดือน Salary ……........………...............ต่อเดือน Baht/ month วันที่เริ่ มงำน Starting date …………..………….…......................
ค่าตาแหน่ง Position value..........................ต่อเดือน Baht/ month วันทางาน

จันทร์ -ศุกร์

จันทร์ -เสาร์

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

……………………………
(…………….……………)
ผู้อนุมตั ิ
Authorized signature

………./………../………
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