APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงานรายวัน/เหมา
ตำแหน่งที่ตอ้ งกำร 1 .…………………….…….…………………… 2. .…………………….…….……………………
Position Applied for
ชื่อผูส้ มัคร
: ……………………………………………………………………………………………………………
Name

Personal information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …………….. หมู่ท่ี ……..…. ถนน ............……………....……..... ตำบล/แขวง ……………………..
Present address

Moo

Road

District

อำเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย ์ …………………...
Amphur

Province

Post code

โทรศัพท์ ………........………...............…...…. อีเมล์ .…………………………… ………………………………………
Tel.

E-mail

วัน เดือน ปี เกิด ................…………................ อำยุ ……................... ปี

เพศ

ชาย

หญิง

Date of birth

Sex

Male

Female

Age

Yrs.

ส่วนสูง .................... ซม.
นำ้ หนัก ................... กก.
Height
cm.
Weight
kgs.
เชือ้ ชำติ ………………................................... สัญชำติ …………………………….. ศำสนำ ………………….............
Race

Nationality

Religion

บัตรประชำชนเลขที่ / หนังสือเดินทำงเลขที่..............….............................................. บัตรหมดอำยุ …………...............
Identity card no./Passport no.

Expiration date

ใบอนุญำตทำงำนเลขที่ ............................................................................................บัตรหมดอำยุ …………...............
Work permit no.

Expiration date

ภำวะทำงทหำร

ได้รบั กำรยกเว้น

ปลดเป็ นทหำรกองหนุน

ยังไม่ได้รบั กำรเกณฑ์

Military status

Exempted

สถำนภำพ

โสด

แต่งงำน

Served

หม้ำย

Not yet served

แยกกัน

Marital status

Single

Married

Widowed

Separated

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดำ ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อำยุ ........... ปี อำชีพ .............................................
Father’s name-surname

Age

Yrs. Occupation

มำรดำ ชื่อ-สกุล......................................................................... อำยุ ........... ปี อำชีพ ............................................
Mother’s name-surname

Age

Yrs. Occupation

ชื่อภรรยำ/สำมี ….……………………………… สถำนที่ทำงำน ………………………….……… มีบตุ ร …………. คน
Name of wife / Husband

Working Place

Number of children

มีพ่นี อ้ ง (รวมผูส้ มัคร) ............. คน

ชำย ............. คน

หญิง ............. คน

Number of Members in the family

Male

Female

เป็ นบุตรคนที่ ...............
You’re the child of the family

Education (การศึกษา)
ระดับกำรศึกษำ
Educational Level

สถำบันกำรศึกษำ

สำขำวิชำ

ตัง้ แต่

ถึง

Institution

Major

From

To

มัธยมศึกษำตอนปลำย
High school

ปวช.
Vocational

อื่น ๆ
Others
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Working Experience in Chronological (รายละเอียดของงานทีผ่ ่าน เรียงลาดับก่อน-หลัง)
สถำนที่ทำงำน

ระยะเวลำ Time
เริ่ม
ถึง

Company

From

ตำแหน่งงำน

ลักษณะงำน

ค่ำจ้ำง

เหตุท่อี อก

Position

Job description

Salary

Reasons of
resignation

To

กรณีฉกุ เฉินบุคคลที่ตดิ ต่อได้ ……............................................... เกี่ยวข้อง .......................... โทร. ......................…...
Person to be notified in case of emergency

Related as

Tel.

ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก .........................................................................................................................................
Sources of job information

ท่ำนเคยกูย้ มื กยศ./กรอ. หรือไม่

เคย

ไม่เคย

Have you ever owed the Student Lona Fund/Income Contingent loan?

Yes

No

ท่ำนเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่?

เคย

ไม่เคย

Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?

Yes

No

ถ้ำเคยโปรดระบุช่ือโรค ..............................................................................................................................................
If yes, explain fully

ท่านเคยได้รบั วัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วหรือไม่ Have you ever been vaccinated against COVID-19?
ไม่เคย No
เคย Yes เข็ม 1 1st Dose .......................... เข็ม 2 2nd dose.............................. ยีห่ อ้ …..………………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทัง้ หมดในใบสมัครนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำร หลังจำกองค์กรจ้ำงเข้ำมำทำงำน
แล้วปรำกฏว่ำ ข้อควำมในใบสมัครงำนเอกสำรที่นำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นควำมจริง องค์กรมีสิทธิ์ท่จี ะเลิกจ้ำง
ข้ำพเจ้ำได้โดยไม่ตอ้ งจ่ำยเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้ สิน้
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.

……………………………………..
ลำยมือชื่อผูส้ มัคร
(Applicants signature)

Evaluation (การประเมินการทดสอบงาน )
ความรู ้ความเข้าใจในการสอนงาน
ทักษะการปฏิบตั งิ าน
ทัศนคติต่องานที่ทดสอบ
บุคลิกภาพ
ความกระตือรื อร้น/สอบถามข้อสงสัย

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ความคิดเห็น/ลงชื่ อผู้ทาการทดสอบ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

การพิจารณาว่าจ้าง
ตำแหน่ง ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน ………………………… ต่อวัน
Position

Department

Salary

Baht/Day

วันที่เริ่มงำน …………..………….…. ค่ำใช้จำ่ ยพิเศษ ……………..……….
Starting date

Allowances

……………………………
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

………………………
ต้นสังกัด

Human resource department

Authorized signature

…………./………./……….

………./………../………
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