
เลขท่ี/Ref. Number  วนัท่ี/ Date  .
ต ำแหน่งและเงินเดือน/ POSITION AND SALARY 
ต ำแหน่งหรือประเภทของงำนท่ีสมคัร            เงินเดือนขั้นต ่ำท่ีตอ้งกำร            . 
Desired Position or Type of Work   Desired Minimum Starting Salary 

รำยละเอยีดส่วนตวัของผู้สมคัร / PERSONAL DETAILS 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย)  ช่ือเล่น   เพศ  ชำย  หญิง
 Sex  Male  Female 

Full Name (English)            Nickname  . 
วนั/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)            อำย ุ(Age)  ปี   สถำนท่ีเกิด (Place of Birth)  . 
น ้ำหนกั (Weight):                              ส่วนสูง (Height):            . 
เช้ือชำติ (Race):                          สัญชำติ (Nationality):     ศำสนำ (Religion):  . 
บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี (Identification Card No) : 

ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต (Issued at)            จงัหวดั (Province)            . 
วนัท่ีออกบตัร (Issued date)            บตัรหมดอำย ุ(Expired date)  . 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น (Registered Address)  . 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (Present Address)            . 

โทรศพัทบ์ำ้น (Home Phone) : 

โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) : 

E-mail:            .. 
สถำนะควำมเป็นอยู ่(Living)         บำ้นส่วนตวั (Own house)             บำ้นเช่ำ (Rented house) 

 อำศยับิดำมำรดำ (Living with Parents)   อำศยัอยูก่บัผูอ่ื้น (ระบุ)    . 
  (Others, Specify) 

สถำนภำพกำรสมรส / MARITAL STATUS 

   โสด/ Single                 แต่งงำน/ Married                 หมำ้ย/ Widowed  หยำ่/ Divorced 
ช่ือคู่สมรส (Spouse’ Name)  . อำชีพ (Occupation)  . 
ถำ้สมรสแลว้คู่สมรสมีรำยไดห้รือไม่/ If married, does the spouse earn income             มี/ Yes  ไม่มี/ No 
จ ำนวนบุตร (Number of Children)     .คน    จ  ำนวนบุตรท่ีก ำลงัศึกษำ (Children in school)   .คน 
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ประวตัคิรอบครัว / FAMILY RECORD 

ชื&อบิดา  อาย ุ  อาชีพ      .        มีชีวติอยู ่   ถึงแก่กรรม 
Name of Father Age  Occupation   Living                Passed away 

ชื&อมารดา  อาย ุ  อาชีพ       .       มีชีวติอยู ่  ถึงแก่กรรม 
Name of Mother Age  Occupation  Living  Passed away 

จาํนวนพี&นอ้ง:           คน    ชาย:     คน      หญิง:     คน     เป็นบุตรคนที&:    . 
No. of Brothers/Sisters      Male  Female Child No. 

ชื&อ-นามสกลุ 
First Name-Last Name 

ความสมัพนัธ์ 
Relationship 

อาย ุ
Age 

อาชีพ/ตาํแหน่ง 
Occupation/ Position 

ที&อยู/่ ที&ทาํงาน 
Address/ Office 

โทรศพัท ์
Telephone No. 

     . 

  . 

    . 

     . 

      . 

   . 

บิดา (Father) 

มารดา (Mother) 

     . 

       . 

    . 

   . 

   . 

  . 

   . 

   . 

  . 

  .  

       . 

     . 

    . 

     . 

    . 

       .                                                                                                         

  . 

   . 

     . 

      . 

     . 

     . 

      . 

      . 

         . 

        . 

         . 

         .                                                                                                                     

กรณีฉุกเฉินบุคคลที&สามารถติดต่อได/้ Please provide person to contact in case of emergency. 

ชื&อ (Name)    .ความสมัพนัธ์ (Relationship) . 

ที&อยู ่(Address)              .

โทรศพัท ์(Telephone No.)	        ..

สถานะภาพทางทหาร / MALITARY	
ท่านผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้หรือยงั?/ Have you completed your national service? 

 ไดรั้บการยกเวน้/ Excepted                                   ศึกษาวชิาทหาร(ร.ด.)/ Military Studied 

                 ผา่นการเกณฑท์หาร/ Discharged    อื&นๆ/ Others .	
ประวตักิารศึกษา / EDUCATION BACKGROUND 

ระดบัการศึกษา 
Education Level 

ระยะเวลาที&เขา้ศึกษา 
Period of Study 

ชื&อสถานศึกษา 
Name of Educational 

Institution 

วชิาเอก 
Major Subject 

วฒิุที&ไดรั้บ 
Certificate/ 

Diploma/ Degree 

เกรดเฉลี&ย 
GPA 

ตั<งแต่ 
Since 

ถึง 
Until 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(High School) 

ปริญญาตรี 
(Bachelor degree) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
(Post-Graduate) 

อื&น ๆ 
(Others) 
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ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ / DRIVING ABILITY 

ท่ำนมีใบอนุญำตขบัข่ียำนพำหนะหรือไม่ (Do you have a current valid driving license?) 
  มี (Yes)                               ไม่มี (No)

ถำ้มี 
If Yes 

 รถยนต ์
 Auto Vehicle 

เลขท่ีใบขบัข่ี 
Driving License Number

 รถจกัรยำนยนต ์
 Motorcycle 

เลขท่ีใบขบัข่ี          
Driving License Number 

ท่ำนมีรถยนต์/มอเตอร์ไซคส่์วนตวัหรือไม่ 
Do you have a car/motorcycle? 

 รถยนต ์ ทะเบียนรถ    .  มอเตอร์ไซค ์ ทะเบียนรถ    . 
 Car        License No.   Motorcycle   License No.

ค ำถำมอ่ืน ๆ / OTHER QUESTIONS 

ท่ำนเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่           เคย  ไม่เคย 
Have you ever been seriously ill or contacted with contagious disease?  Yes  No 
ถำ้เคยโปรดระบุช่ือโรค / If yes, please specify  . 

งำนอดิเรก กีฬำและกิจกรรมท่ีสนใจ / Present hobbies , sports  interest 
1)  . 
2)  . 
ท่ำนเป็นสมำชิกของสมำคมหรือองคก์ำรอำชีพอะไร และมีต ำแหน่งอะไร 
What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold? 
1)           . 
2)           . 

ประวตักิำรอบรม ดูงำน / TRAINING COURSE 
ปี พ.ศ. 
Year 

สถาบนัฝึกอบรม 
Institute 

หลกัสูตร 
Course Title 

วุฒิบตัรท่ีไดรั้บ 
Certificate Received 

ระยะเวลา 
Duration 

            . 
     . 
     . 

           . 
       . 
       . 

     . 
     . 

        . 

             . 
               . 
               . 

       . 
       . 
   . 

ควำมสำมำรถทำงภำษำ คอมพิเวเตอร์ และอ่ืนๆ / LANGUAGE, COMPUTER SKILLS AND OTHERS 

ควำมสำมำรถทำงภำษำ 
Language Proficiency 

โปรดระบุ Specify : ดีมำก (Fluent) / ดี (Good) / พอใช ้(Fair) 
พิมพ์ดีด 
Typing 

ควำมเร็ว ค ำ/นำที 
Speed WPM พูด 

Speak 
อ่ำน 
Read 

เขียน 
Write 

ภำษำไทย / Thai ภำษำไทย 
(Thai) ภำษำองักฤษ / English 

ภำษำจีน / Chinese   . ภำษำองักฤษ 
(English) อ่ืนๆ (Other)  . 

TOEIC  คะแนน     ทดสอบเม่ือ (Test Date):  /  /  . 
ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ (Computer Skills)  . 
ควำมสำมำรถอ่ืนๆ (Other Skills)           . 
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เขียนช่ือญำติ/ เพ่ือนท่ีท ำงำนอยูใ่นบริษทัฯ ซ่ึงท่ำนรู้จกัดี 

 . 
Give the names of relatives/ friends, working with us known to you 
1)           
2)           

 . 

เขียนช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์และอำชีพของผูท่ี้จะอำ้งถึง 2 คน (ซ่ึงไม่ใช่ญำติ หรือนำยจำ้งเดิม) ท่ีรู้จกัคุน้เคยตวัท่ำนดี 
List names, addresses, telephone and occupation of 2 references (other than relatives or former employers) who know you.  
1)            . 
2)  .

ประวตักิำรท ำงำน จำกปัจจุบัน – อดีต 

(EMPLOYMENT RECORD / START WITH YOUR PRESENT OR MOST RECENT POSITION AND WORK BACK) 

1. ช่ือบริษัท (Name of Company)
ระยะเวลำ 

Period of Time 
วนั เดือน ปี 

(DD/MM/YY) 
ต ำแหน่งงำน 

Job Title 
เงินเดือน 

Salary 
โบนสั 
Bonus 

รำยไดอ่ื้น ๆ 
Other Allowances 

เร่ิม (Start) 
ออก (End) 
ช่ือของหวัหนำ้งำน (Name of Supervisor) โทรศพัท ์(Tel. No.) 
หนำ้ท่ีรับผดิชอบโดยสังเขป (Brief Description of Work) 

เหตุผลท่ีลำออก (Reason for Leaving) 
2. ช่ือบริษัท (Name of Company)
ระยะเวลำ 

Period of Time 
วนั เดือน ปี 

(DD/MM/YY) 
ต ำแหน่งงำน 

Job Title 
เงินเดือน 

Salary 
โบนสั 
Bonus 

รำยไดอ่ื้น ๆ 
Other Allowances 

เร่ิม (Start) 
ออก (End) 
ช่ือของหวัหนำ้งำน (Name of Supervisor) โทรศพัท ์(Tel. No.) 
หนำ้ท่ีรับผดิชอบโดยสังเขป (Brief Description of Work) 

เหตุผลท่ีลำออก (Reason for Leaving) 
3. ช่ือบริษัท (Name of Company)
ระยะเวลำ 

Period of Time 
วนั เดือน ปี 

(DD/MM/YY) 
ต ำแหน่งงำน 

Job Title 
เงินเดือน 

Salary 
โบนสั 
Bonus 

รำยไดอ่ื้น ๆ 
Other Allowances 

เร่ิม (Start) 
ออก (End) 
ช่ือของหวัหนำ้งำน (Name of Supervisor) โทรศพัท ์(Tel. No.) 
หนำ้ท่ีรับผดิชอบโดยสังเขป (Brief Description of Work) 

เหตุผลท่ีลำออก (Reason for Leaving) 
*ท่ำนยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบประวตัิของท่ำนจำกนำยจำ้งเดิมหรือไม่
Do you agree to allow the company to contact your previous employment?

 ยนิยอม  Yes  ไม่ยนิยอม  No  เพรำะ  Because  . 
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Questionnaire

1. คุณอยำกอยูใ่นจุดไหนและตอ้งท ำอะไรในอีก 5 ปี นบัจำกน้ี?
 . 
 . 
 . 
 . 

2. เป้ำหมำยในอำชีพของคุณคืออะไร?
 . 
 . 
 . 
 . 

3. สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแบบใดท่ีส ำคญัส ำหรับคุณมำกท่ีสุด?
 . 
 . 
 . 
 . 

4. ท ำไมคุณถึงตอ้งกำรร่วมงำนกบั บริษทัฯ ของเรำ?
 . 
 . 
 . 
 . 

5. คุณคิดว่ำต ำแหน่งงำนน้ีมีควำมน่ำสนใจอยำ่งไร?
 . 
 . 

 . 
 . 

6. โปรดอธิบำยว่ำท ำไมคุณถึงเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนน้ี
 . 

 . 
 . 
 . 
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          Certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement, the company 
has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever. 

 (  ) 
 ลำยมือช่ือผูส้มคัร  Applicant s Signature 

          /                           /           . 

ส่วนพิจำรณำกำรสมคัรงำน (เฉพำะเจ้ำหน้ำทีพ่ิจำรณำ)/ FOR STAFF USE ONLY 

ผูส้ัมภำษณ์ (Interviewer)       วนัท่ีสัมภำษณ์ (Date of Interview) 
ผลกำรสัมภำษณ์ (Decision)   ผำ่น/ Accept   รอเรียกตวั/ Hold         ไม่ผำ่น/ Not Accept 
รับเขำ้ท ำงำนในต ำแหน่ง (Position)        .ส่วนงำน (Section)              . 
ฝ่ำย (Division)             .  วนัท่ีเร่ิมงำน (Starting Date)  . 
อตัรำเงินเดือน (Salary or Wages)      บำท  
หมำยเหตุ (Remark)           . 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (HR) ระดบัผู้จดักำร (Manager Level) ผู้อนุมตัว่ิำจ้ำง (Approval) 

 . 
 วนัท่ี/ Date   /   /         . 

 . 
 วนัท่ี/ Date   /  /         . 

 . 
 วนัท่ี/ Date  /  /  . 

     ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวท้งัหมดในใบสมคัรนี้เป็ นควำมจริงทุกประกำร ภำยหลงัหำกบริษทัจำ้งขำ้พเจำ้เขำ้ท ำงำนแลว้ 
ปรำกฏว่ำขอ้ควำมในใบสมคัร เอกสำรท่ีน ำมำแสดง หรือรำยละเอียดท่ีให้ไวไ้ม่เป็ นควำมจริง บริษทัฯ มีสิทธิจะเลิกจำ้งขำ้พเจำ้ไดโ้ดยไม่ 

ตอ้งจ่ำยเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ท้งัสิ้น 
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