
 

 
ใบสมั  ครงาน 

ัััััััััััั ัััััััั ัััักรอกข้อมลูดว้ยตนเอง 
ััััััััััััััััััััััััั(To be completed in own handwriting) 

ต ำแหน่งที่ต้องกำร ………….…………………………………………………..……………………………….………………….… 
Position Applied for 

 

ชั ่อ-สกุล  (นาย/นาง/นางสาว) ………….…………………………………………………..……………………………….……………. 

Name (MR./MISS/MRS.) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ว นัเด อนัปี/ เกั  ด ................………................. อายุ ……...... ปี ส่วนสูง.............. ซม. นั้ำหน ก  ................... กก. 
Date of birth Age Yrs. Height cm. Weight kg. 

เช ้อชำต  ………………................ ส ญชำต  ……………………………................ ศาสนา ………………….................... 
ace ััััััNationality Religion 

Education (การศึกษา) 
ระด บกำรศึกษำ 

Educational Level 
สถำบ นกำรศึกษำ 

Institution 
สำขำว ชำ 

Major 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

GPA 

ม ธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
High school/ Vocational 

   

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

   

ปร ญญำตร ี
Bachelor degree 

   

สูงกว่ำปร ญญำตร ี
Post-Graduate 

   

อ ่นัๆ 
Others 

   

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงล าดับ ก่อน-หลัง) 
สถานที่ท ำงำน 

Company 
ระยะเวลา Time ต ำแหน่งงำน 

Position 
ล กษณะงำน 
Job description 

ค่ำจ้ำง 
Salary 

เหตุที่ออก 
Reasons of 
resignation เรั ่ม 

From 
ถัึง 
To 

       

       
       

       

       
       

       

 

 

 

 
  

 
 

ต ดรูปถ่ำย 



Language Ability (ภาษา) 

ภาษา 
Language 

พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่ำน (Reading) 
ด ี

Good 
พอใช้ 
Poor 

ด ี
Good 

พอใช้ 
Poor 

ด ี
Good 

พอใช้ 
Poor 

ภาษาไทย (Thai)       

ภาษาอ งกฤษ (English)       

อ ่นัๆ (Other)       

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal information 

บ ตรประชำชนเลขท่ี 
Identity card no. 

ออกให ้ณ ........................................................ ว นหมดอายุ ........................................... 
สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้ำย แยกก นอยู่ 
Marital status Single Married Widowed Separate

ที่อยู่ปัจจุบ นัเลขที่ ……………หมู่…......……. ถนน...…………...........….................. ต ำบล………………...…... 
Present address Moo Road District 

อ ำเภอ/เขต ……………………………………. จ งหว ด ...…………...........….......... รห สไปรษณ ย์ ………………...…... 
Amphur Province Post code 

โทรศ พท์ ………........………............…...…. ม อถ อ ..................................... 
Tel. Mobile 

อ ีเมล .………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail 

 
 

อำศ ยก บครอบคร ว บ้ำนต วเอง บ้ำนเช่ำ หอพ ก 
Living with parent Own home Hired house Hiredflat / Hostel 

 
ข้อมูลครอบครัว Family Information 

บ ดำ ช ่อ-สกุล .................................................................……....อายุ ........... ปี อำชีพ ........................................ 
Father’s name-surname Age Yrs. Occupation 

มารดา ช ่อ-สกุล .................................................................……....อายุ ........... ปี อำชีพ ........................................ 
Mother’s name-surname Age Yrs. Occupation 

ภรรยา/สำมีัช ่อ-สกุล ….………………………… สถานที่ท ำงำน ……………….……… ต ำแหน่ง ………………......………… 
Name of wife / Husband Working Place Position 

มีบุตร  ............. คน 
Number of children 

 

Special Ability (ความสามารถพิเศษ) 
พ มพ์ดีด : ไม ได ้ ไดั้ ไทย ............ ค ำ/นำท ี อ งกฤษั...........ค ำ/นำท ี 
Typing No Yes Thai Words/Minute English Words/Minute 

ควำมสำมำรถในกำรใช้เคร ่องใช้ส ำน กงำน 
Office Machine 

งานอด เรก : ระบุ 
Hobbies Please Mention 

กีฬำท่ีชอบ :   ระบ ุ 
Favourite Sport Please Mention 

ควำมรู้พ เศษ : ระบุ 
Special knowledge Please Mention 

อ ่นัๆ : ระบุ 
Others Please Mention 

 
 
 
 

             

 



กรณีฉุกเฉ นบุคคลที่ต ดต่อได้ัช ่อ-นำมสกุลั.....................................................................ัเกี่ยวข้องก บผู้สม ครั........................... 
Person to be notified in case of emergency ัััััััRelated to the applicant as 
ที่อยู่  ............................................................................................................................................................................................... 
Address 

โทร. ..................................…... 
Tel. 

ทรำบข่ำวกำรร บสม ครจำก ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 
 

เขียนช ่อญำต ั/ัเพ ่อนัที่ท ำงำนอยู่สมำคมน กเรียนเก่ำฯหร อโรงเรียนมห ดลว ทยำนุสรณ์ัซึ่งท่ำนรู้จ กดี 
 

Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

....................................................................................................................................................................................................... 
 

เขยีนช ่อัที่อยู่ัโทรศ พท์ัและอำชีพผู้ที่อ้ำงถึงั2ัคนั(ซึ่งไม่ใช่ญำต ัหร อนำยจ้ำงเด ม)ัที่รู้จ กคุ้นเคยก บต วท่ำนดี 
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you 

1. .................................................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................................................... 
 

กรณุำแนะน ำต วทำ่นเองัเพ ่อใหส้มำคมรู้จ กต วท่ำนดีขึน้ 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอร บรองว่ำัข้อควำมด งกล่ำวท ้งหมดในใบสม ครนี้เป็นควำมจร งทุกประกำรัหล งจำกสมำคมจ้ำงเข้ำมำท ำงำนแล้วั
ปรำกฏว่ำัข้อควำมในใบสม ครงำนเอกสำรที่น ำมำแสดงัหร อรำยละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจร งัสมำคมมีส ทธ ์ท่ีจะเล กจ้ำงข้ำพเจ้ำได้
โดยไม่ต้องจ่ำยเง นชดเชยหร อค่ำเสีหำยใดัๆัท ้งส ้น 

 
 

…………………………………….. 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััลำยม อช ่อผู้สม คร (Applicants signature)

ััั 
 

 


