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APPLICATION FOR EMPLOYMENT  
ใบสมัครงานรายวัน/เหมา 

FM-PA-04 / 06-08-21 Rev.09 
 

 
ต ำแหน่งที่ตอ้งกำร     1  .…………………….…….……………………   2. .…………………….…….……………………  
Position Applied for 
ชื่อผูส้มคัร : …………………………………………………………………………………………………………… 
Name  

Personal information (ประวัติส่วนตัว) 
ที่อยู่ปัจจบุนัเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต ำบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อ ำเภอ/เขต  ……………………………………. จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท ์ ………........………...............…...…. อีเมล ์  .…………………………… ……………………………………… 
Tel.          E-mail     

วนั เดือน ปีเกดิ ................…………................ อำย ุ……................... ปี    เพศ  ชาย  หญิง 
Date of birth    Age                            Yrs.    Sex  Male  Female 

ส่วนสงู .................... ซม.    น ำ้หนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 
เชือ้ชำติ  ………………................................... สญัชำติ  …………………………….. ศำสนำ …………………............. 
Race     Nationality     Religion 

บตัรประชำชนเลขท่ี / หนงัสือเดนิทำงเลขที่..............….............................................. บตัรหมดอำย ุ…………...............  
Identity card no./Passport no.                           Expiration date 

ใบอนญุำตท ำงำนเลขท่ี ............................................................................................ บตัรหมดอำย ุ…………...............  
Work permit no.                            Expiration date 
ภำวะทำงทหำร  ไดร้บักำรยกเวน้  ปลดเป็นทหำรกองหนนุ  ยงัไม่ไดร้บักำรเกณฑ ์
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน   หมำ้ย   แยกกนั   
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 
 

Family Information (ประวัติครอบครัว) 
บิดำ ชื่อ-สกลุ .................................................................…….... อำย ุ........... ปี  อำชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มำรดำ ชื่อ-สกลุ.........................................................................  อำย ุ........... ปี  อำชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ชื่อภรรยำ/สำมี ….……………………………… สถำนท่ีท ำงำน ………………………….……… มีบตุร …………. คน 
Name of wife / Husband          Working Place        Number of children 

มีพี่นอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชำย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที่ ............... 
Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the family 
 

Education (การศึกษา) 

 
 

ระดบักำรศกึษำ 
Educational Level 

สถำบนักำรศกึษำ  
Institution 

สำขำวชิำ 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษำตอนปลำย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

อื่น ๆ 
Others 
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Working Experience in Chronological (รายละเอียดของงานทีผ่่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
สถำนท่ีท ำงำน 

Company 

ระยะเวลำ  Time ต ำแหน่งงำน 
Position 

ลกัษณะงำน 
Job description 

ค่ำจำ้ง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation 

เริ่ม 
From 

ถึง 
To 

       
       

       
 

กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ตดิต่อได ้……...............................................  เก่ียวขอ้ง .......................... โทร. ......................…... 
Person to be notified in case of emergency   Related as  Tel. 

ทรำบข่ำวกำรรบัสมคัรจำก  ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

ท่ำนเคยกูย้มื กยศ./กรอ. หรือไม่               เคย  ไม่เคย 
Have you ever owed the Student Lona Fund/Income Contingent loan?  Yes  No 

ท่ำนเคยป่วยหนกัและเป็นโรคตดิต่อรำ้ยแรงมำก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถำ้เคยโปรดระบชุื่อโรค  .............................................................................................................................................. 
If yes, explain fully 

ท่านเคยไดร้บัวคัซีนป้องกนั COVID-19 แลว้หรือไม่  Have you ever been vaccinated against COVID-19? 

 ไม่เคย No    เคย Yes   เข็ม 1 1st Dose .......................... เข็ม 2 2nd dose.............................. ยีห่อ้ …..……………… 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้ควำมดงักล่ำวทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นควำมจรงิทกุประกำร หลงัจำกองคก์รจำ้งเขำ้มำท ำงำน

แลว้ปรำกฏวำ่ ขอ้ควำมในใบสมคัรงำนเอกสำรที่น ำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ใหไ้วไ้มเ่ป็นควำมจรงิ องคก์รมีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจำ้ง
ขำ้พเจำ้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ำยเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

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.  

       

  …………………………………….. 
ลำยมือชื่อผูส้มคัร  

(Applicants signature) 

Evaluation (การประเมินการทดสอบงาน ) ความคิดเห็น/ลงช่ือผู้ท าการทดสอบ 

ความรู้ความเขา้ใจในการสอนงาน          ดี     ปานกลาง    นอ้ย 
ทกัษะการปฏิบติังาน                               ดี    ปานกลาง    นอ้ย 
ทศันคติต่องานท่ีทดสอบ                        ดี    ปานกลาง    นอ้ย 
บุคลิกภาพ                                               ดี    ปานกลาง    นอ้ย 
ความกระตือรือร้น/สอบถามขอ้สงสัย     ดี    ปานกลาง    นอ้ย 

 

 

การพิจารณาว่าจ้าง 
ต ำแหน่ง  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ต่อวนั        
Position    Department    Salary          Baht/Day     

วนัท่ีเริ่มงำน …………..………….….  ค่ำใชจ้ำ่ยพเิศษ ……………..………. 
Starting date            Allowances 

    
 ……………………………    ……………………… 

     ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล              ตน้สงักดั 
Human resource department   Authorized signature 

…………./………./……….    ………./………../……… 
 


