
FM-HRM-03 Rev 02 ใบสมัครงาน 
Job Application 

 
 
 

ติดรูปถาย 1 รูป 
Attach 1 Photograph 

โปรดกรอกขอความดวยตัวของทานเอง 
Please fill this form in your own handwriting 

ตําแหนงท่ีสมัคร 
Position Applied for 

1.………………………………………  2. ………………………………….. 

ประวัติสวนตัว / Biography 
ชื่อ ……………………………..………… นามสกุล …………………………………………..  อายุ ………...……. ป
                     Age 
Name  ………………….………………… Last name  ………………………………………………………… 

เพศ ………………     น้ําหนัก ………………………… ก.ก.                                    สวนสูง ……………………….. ซ.ม. 
Sex                  Weight                                                                                                           Kgs        Height                                  Cms 

ที่อยู …………………………………………………………………………………………………………………      
Present Address                   

โทรศัพท (บาน)  ………………….. (มือถือ)  ……………………… E-mail address ……………………………………. 
Phone Number (Home)          (Mobile)        

สถานท่ีเกิด  ………..…..  เชื้อชาติ  ………… สัญชาติ  …….… ศาสนา……...… เกิดวันที่  ………เดือน………...…พ.ศ. ……….… 
Place of Birth                   Race              Nationality  Religion             Date of Birth  

บัตรประชาชนเลขท่ี ………………….……………… ออกใหเม่ือ………………………. หมดอายุ ………..…………….…... 
I.D. Card Number        Date of Issue             Date of Expire  

บานท่ีทานอาศัย        บานเชา              อาศัยอยูกับพอแม   บานของตนเอง             อื่น ๆ ……………….. 
Place you Stay   Rented          Stayed with Parents                    Own House            Other  

สถานภาพทางทหาร       ผาน              ไมผาน     ไดรับการยกเวนเพราะ………………………….. 
Military Status   Have          Have not                                      Excepted, give reason  

สถานภาพการสมรส       โสด              แตงงานแลว    หยา      แยกกันอยู   หมาย
Marital Status    Single          Married                                      Divorced                 Seperated                    Widow  

ชื่อ-นามสกุลของคูสมรส  …………………………………………… อายุ ………. ป  อาชีพ ………………………………... 
Spouse’s Name                 Age                 Occupation                    

จํานวนบุตร ………………. คน   บุตรชาย………..…… คน  อาย…ุ………...ป      บุตรหญิง …...…..…… คน  อายุ …..………. ป 
Number of Children    Male    Age    Female    Age  

บิดาช่ือ  ……………..………นามสกุล……………….……… อายุ ………..…. ป  อาชีพ ………………………………... 
Father’s Name                  Last Name                  Age                                      Occupation                    

มารดาช่ือ  ……………..………นามสกุล……………….……… อายุ ………..…. ป  อาชีพ ……………………………... 
Mother’s Name                  Last Name                  Age                                      Occupation                    

ทานเคยถูกดําเนินคดีทางกฏหมายหรือไม    เคย    ไมเคย  
Have you ever been indicted?      Yes     No                    

อธิบายถาทานเคย ………………………………………………………………………………………………………      
If yes, please explain 

งานอดิเรกที่ทานสนใจ……………………………………………………………………………………………………      
Recreational Interests 

สุขภาพ / Health 
ทานเคยปวยเปนโรครายแรง / บาดเจ็บรุนแรง / ไดรับการผาตัด ในชวง 2 ปที่ผานมาหรือไม       เคย    ไมเคย 
Have you ever been serious illness / serious accidents / operations within the past 2 years? 

อธิบายถาทานเคย ………………………………………………………………………………………………………      
If yes, please explain 

ทานเคยเก่ียวของกับยาเสพติด เชน คายาเสพติด / เสพยาเสพติด  หรือไม       เคย    ไมเคย 
Have you ever been concern to the drugs  ex. deal drugs or addicted to drugs ? 

อธิบายถาทานเคย ………………………………………………………………………………………………………      
If yes, please explain 



ประวัติการศึกษา / Education 
ระดับ ชื่อสถานศึกษา จาก พ.ศ.—พ.ศ. คณะวิชา สาขาวิชา เกรดท่ีได 

ม. 6 / ปวช. 
Vocational 

     

ปวส. / อนุปริญญา 
High Vocational 

     

ปริญญาตรี 
University 

     

สูงกวาปริญญาตรี 
Graduate  University 

     

กิจกรรมที่ทําระหวางเรียน  …………………………………………………………………………………………………
Activities that you used to do while studying at school? 

ทานเคยไดรับรางวลัเก่ียวกับการเรียน อะไรบาง…………………………………………………………………………...………
Have you ever got an award while studying at school? 

ในระหวางท่ีศึกษาอยู ทานเคยผานการอบรมหัวขออะไรบาง  (บอกหัวขอ/ระยะเวลา)  ……………………………………………...………… 
While you were studying, Have you ever trained course? Please list all subjects course. 
 

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

ประวัติการทํางาน / Record of Employment 

วันเร่ิมงาน-วันส้ินสุดงาน รายละเอียด  สาเหตุท่ีออก 

 ชื่อบริษัท   

 ตําแหนงงาน   

 หนาท่ีรับผิดชอบ 
 

  

 เงินเดอืนสุดทายท่ีไดรับ   

เร่ิมจากปจจุบันของทานแลวยอนหลงัไป/ระยะเวลาทํางาน 

วันเร่ิมงาน-วันส้ินสุดงาน รายละเอียด  สาเหตุท่ีออก 

 ชื่อบริษัท   

 ตําแหนงงาน   

 หนาท่ีรับผิดชอบ 
 

  

 เงินเดอืนสุดทายท่ีไดรับ   

วันเร่ิมงาน-วันส้ินสุดงาน รายละเอียด  สาเหตุท่ีออก 

 ชื่อบริษัท   

 ตําแหนงงาน   

 หนาท่ีรับผิดชอบ 
 

  

 เงินเดอืนสุดทายท่ีไดรับ   

ในระหวางท่ีทํางาน ทานเคยผานการอบรมหัวขออะไรบาง  (บอกหัวขอ/ระยะเวลา)  …………………………………………….....………… 
While you were working, Have you ever trained course? Please list all subjects course. 
 

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

ทานมีความสามารถพิเศษหรือผลงานพิเศษที่เก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัคร อะไรบาง …………………………………………………………. 
Have you had capability concern or special output to this position ? 

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



ความสามารถใชภาษาตางประเทศ / Knowledge of Language 

ภาษา / Language  ดีมาก / Best ดี / Good พอใช / Fair ออน / Poor 

 
ภาษาอังกฤษ 

English Language  

พูด / Speak     

เขียน / Write     

แปล / Translation     

พูด / Speak     

เขียน / Write     

แปล / Translation     

ภาษาอื่น ๆ 
Others 

 

ระบุ ………………. 
 

รายละเอียดอ่ืน ๆ / Other Details 

ทักษะ / ความสามารถ ดีมาก / Best ดี / Good พอใช / Fair ออน / Poor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชงาน 

พิมพดีดไทย  …………………. คํา/นาที     

พิมพดีดอังกฤษ ………………...คํา/นาที     

โปรแกรม  Microsoft Excel     

โปรแกรม  Microsoft Word     

โปรแกรม  Microsoft PowerPoint     

โปรแกรม  Microsoft Project     

โปรแกรม  Microsoft Outlook     

โปรแกรม  AUTO CAD     

อื่น ๆ  ระบุ  ……...………………………………………………..     

อื่น ๆ  ระบุ  ……...………………………………………………..     

อื่น ๆ  ระบุ  ……...………………………………………………..     

อื่น ๆ  ระบุ  ……...………………………………………………..     

ทานมีรถจักรยานยนตเปนของตนเองหรือไม        มี    ไมมี 
Do you have your own Motorcycle?         Yes    No 

ทานมีรถยนตเปนของตนเองหรือไม        มี    ไมมี 
Do you have your own Car?          Yes    No 

ถามี รถจักรยานยนต / รถยนต         ยี่หอ……………………….. ทะเบียนรถ………………… สี……...………. ป ………………. 
If  you have Motorcycle / Car    Brand                    Car license    Color                    Year  

ในตําแหนงงานท่ีตองมีการค้ําประกัน   ขัดของ    ไมขัดของ ภายในวงเงิน ………………...….. บาท 
In the position which have to put up collateral security     Yes      No  in the amount of       Baht 

โดย       เงินสด/แคชเชียรเช็ค   หนังสือค้ําประกัน  โฉนดที่ดิน 
By       Cash / Cashier Check    Collateral Document   Title Deed  

ทานทราบการรับสมัครงานดังกลาวจากที่ใด   หนังสือพิมพ……………...     เพื่อน  Website………………………. 
Where did you know that there’s applicant    Newspaper                 Friend                
 

       ปายประกาศ     อาจารย     อื่น ๆ ………………………………… 
       Board               Teacher               Others 

ทานพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใน    เขตกรุงเทพเทาน้ัน   แหงใดก็ไดแลวแตความตองการของบริษัทฯ 
I am prepared to work in      Bangkok only     Anywhere as required by the company  

ทานมีเพื่อนหรือญาติที่ทํางานในบริษัทน้ีหรือไม   ถามีโปรดระบุชื่อ  ……………………………………………………………………. 
Do you have friends or relative in this company?                If have, please list his/her name    



ทานมีคติในการทํางาน หรือ ดํารงชีวิตอยางไร …………………………………………………………………………………… 
What is your morally for your job or your life?  

ทานไดวางแผนเก่ียวกับตําแหนงงานหรือหนาท่ีการงานในอีก 5 ปขางหนาอยางไร  อธิบาย …………………………………….………………  
What is your plan which concern to your job with in 5 years?  Please explain  

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

อัตราเงินเดือนท่ีตองการ   …………………บาท / เดือน 
Required Salary                         Baht per month 

บุคคลอางอิง / References 

ทานยินยอมใหสอบถามประวัติเก่ียวกับตัวทานจากสถานท่ีทํางานเดิมของทาน    ได    ไมได 
May inquiry be made to your present employer regarding you character, qualifications and record or employment?                          Yes    No 

กรุณาระบุชื่อบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับตัวทานท่ีมิใชญาติพี่นองมา  3 ทาน 
Please specify persons from whom your personal background can be made which is not your relatives                       

ชื่อ / Name ตําแหนง/Position ท่ีอยู / Address โทรศัพท/Tel. ความสัมพันธ/Relations 

     

     

     

กรณีฉุกเฉินใหติดตอ ………………………………… ความสัมพันธ …………………….. เบอรโทรศัพท …………………...… 
In case of emergency please contact      Relation             Telephone Number 

ถาบริษัทตกลงรับทานเขาทํางาน ทานสามารถจะเร่ิมงานกับบริษัทไดอยางเร็วที่สุดเม่ือใด ……………………………………………………... 
If the company agreed to employ you when could you start your job 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานตาง ๆ ที่ขาพเจาใหไวในการสมัครงานน้ี ถือเปนสาระสําคัญและเปนความจริงทุกประการ และหากปรากฏ
ภายหลังวาขอความตอนหนึ่งตอนใดเปนเท็จหรือไมตรงตอความจริง ขาพเจายินยอมใหทางบริษัทฯ เลิกจางไดทันทีโดยไมขอรับเงินชดเชยใด ๆ ทั้งส้ิน 
  I certify that all statements made in this application are true : I understand that any misrepresentation of fact herein will be caused discharge if employed. 

ลายมือชือ่ผูสมัคร …..……………………………………………. 
วันท่ีสมัคร   …….………………………………………….. 

เฉพาะเจาหนาที่แผนกบุคคล 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- สําเนาประกาศนียบัตร 
- สําเนาผลการเรียน 
- หนังสือรับรองการทํางาน 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาหลักฐานการทหาร 
- อื่น ๆ 

มี 

 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

เห็นสมควรใหรับเขาทํางานตําแหนง ……………………………. แผนก …………………………. ฝาย ………………………. 
โดยไดรับอัตราเงินเดือน …………………. บาท   คาตําแหนงงาน …………….……………. บาท    คาเดินทาง …………...…….. บาท   
เบ้ียเลี้ยง ………...…………….. บาท    คาโทรศัพท ……………...……………. บาท    คาท่ีพัก …………………….……. บาท    
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………….…………………….. 

เร่ิมเขาทํางานวันที่ …………………….. กําหนดการทดลองงาน…………………. เดือน  อัตราเงินเดือนหลังผานทดลองงาน ……………… 

ผูตรวจสอบและพิจารณาอัตราเงินเดือนและสวัสดิการตามโครงสราง
เงินเดือนบริษัทฯ 
 
     ………………………………… 
   วันที่…………………...  

ผูมีอํานาจลงนาม 
 
 
 …………………………………………….. 
   วันที่ ……………………… 


