
ใบสมคัรงาน Photo

เลขท่ี วันที ่………………………………….
Ref  No. Date                                            

ต าแหน่งและเงนิเดอืน   

POSITION AND SALARY
ต าแหน่งหรือประเภทของงานทีส่มคัร อายุ น ้าหนกั ส่วนสูง

Position or Type of  Work Applied………………………………………………………………………………… Age Weight Height

เงนิเดอืนขั้นต ่าทีต้่องการ
Minimum Starting Salary Desired…………………………………………………………………………………

รายละเอยีดส่วนตวัของผู้สมคัร
PERSONAL DETAILS
นาย /  นาง  /   นางสาว   ( ไทย )        ...................................................................................................................................................................................................…....................…
Name Mr.  /  Mrs.  /   Ms.    ( English )       ………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน
Present Address     ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์
Telephone No. …..…....……………………………. ....……….………………………………..

เกดิทีจ่ังหวดั เกดิวนัที่
Place of  Birth……………………………………………………………………………... Date of  Birth……………………………………………………...

สัญชาติ เช้ือชาติ       ศาสนา
Nationality……………………….…………….…............  Race…………….…………………………..…..  Religion…………………………………………….

บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ วนัทีอ่อก วนัทีห่มดอายุ
Identification No. ………………………………………..….Issued At  …………………………….    Issued Date ……………..….     Expired Date………………………

สถานภาพสมรส โสด แต่งงาน หม้าย หย่า
Marital  Status Single Married Widowed Divorced

ถ้าสมรสแล้วคู่สมรสมรีายได้หรือไม่ ? มี ไม่มี
If  married, does the spouse earn income ? Yes No
จ านวนบุตร..................................................................... คน ศึกษา..................................................................... คน
Number  of  Children Studying                                                                      

อายุ
Age

ภรรยา / สามี Wife / Husband

บิดา Father

มารดา Mother

APPLICATION  FOR  EMPLOYMENT

Occupation / Position Address / Office Tel  No.
รายละเอียดทางครอบครัว

Family  Details

พีน้่อง     ....….....….   คน

First Name - Last Name

ทีบ้่าน Residence โทรศัพท์มอืถอื Mobile Phone No.

อาชีพ / ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ทีท่ างานช่ือ - นามสกุล โทรศัพท์

.......... 

ปี

.......... 

กก.

..........

ซม.
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กรณเีร่งด่วน  บุคคลสามารถตดิต่อได้ช่ือ
In case of emergency , please notify :

ช่ือ ทีอ่ยู่  โทรศัพท์ ความสัมพนัธ์
Name  ……..…..…………………………………………Address………………………………………….Tel……………………………....................Relationship…..……………

การรับราชการทหาร
MILITARY  SERVICE :
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยงั ?
Have you completed your national service ?

เกณฑ์แล้ว ยังไม่เกณฑ์ ถ้ายังถึงก าหนดเมือ่ ได้รับการยกเว้นเพราะ
Yes. No. If  no, specify  when……………….. If exempted  specify  reason……..…………….………..

EDUCATIONAL  BACKGROUND

คะแนน
Grade Point

ตั้งแต่ ถงึ Average

From To (GPA)

ประถมศึกษา

Primary

มธัยมศึกษา

Secondary

เตรียมอุดมศึกษา
Pre-University

อาชีวศึกษา
Commercial / Vocational

วทิยาลยั Techanical /
Institute / College

มหาวทิยาลยั
University

อื่น ๆ
Others

ไทย Thai   

อังกฤษ  English

จีน  Chinese

Dialect, If  any

Duration

ระบุ Specify : พอใช้ Fair / ด ีGood / ดมีาก Excellent

วฒิุบัตรทีไ่ด้รับ
Certificate  Received

การฝึกอบรม

ภาษาอื่น

Institute
ระยะเวลา

ภาษา
Language พูด Speak อ่าน Read เขียน Write

Certificate /

Diploma / Degree

TRAINING
ช่ือหัวข้อ

Subject
สถาบันฝึกอบรม

Period ช่ือสถานศึกษาและทีต่ั้งประเภทการศึกษา

Education Institute Name and Location Major  Subject

วชิาเอก
วฒิุทีไ่ด้รับ

ประวตักิารศึกษา

ระยะเวลา
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พมิพ์ดดี ค า / นาที ค า / นาที ชวเลข ค า / นาที ค า / นาที

Typing       …………………….W.P.M      ………………….W.P.M Shorthand       …………………...........W.P.M.           ………...……………..…….W.P.M
ไทย  Thai อังกฤษ English   ไทย Thai

ความสามารถพเิศษอื่น ๆ
Any Other Abilities…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประวตักิารท างานรวมทั้งงานช่ัวคราว / การฝึกงาน
PREVIOUS  EMPLOYMENT : ( Including Temporary Work / Practical Training )

ตั้งแต่ ถึง ช่ือบริษทั ช่ือนายจ้าง บริษทั และทีอ่ยู่ ต าแหน่ง เงนิเดอืน

From Date To Date Previous Employer's Name,Company &Address Position Salary

ท่านจะเร่ิมงานกบับริษทัฯ ได้เมือ่ไร ถ้ามตี าแหน่งให้
When can you start work with us, if employed ? ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

ข้อความเพิม่เตมิ
FURTHER INFORMATION:

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ? เคย ไม่เคย

Have you ever been seriously ill or contacted with contagious disease ? Yes. No.

ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรค
If  yes, explain fully…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ท่านมรีถยนต์ / มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่สามารถน ามาใช้ในธุรกิจของบริษทัหรือไม่ ?
Do you have a car / motorcycle available for company business ?

รถยนต์ มี ไม่มี มอเตอร์ไซด์ มี ไม่มี

Car Yes No      Motorcycle Yes No
ท่านมีใบขับขีห่รือไม่ ? มี ไม่มี มี          ไม่มี
Do you hold a driving licence ? Yes No Yes            No

งานอดเิรก, กฬีาและกจิกรรมทีส่นใจ
Present hobbies,  sport,  interest………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์การอาชีพอะไร และมตี าแหน่งอะไร ?
What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold ?

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

ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทัฯ นีม้าก่อนหรือไม่ ?
Have you ever applied for employment with us before ? เคย ไม่เคย ถา้เคย  เม่ือไร ?

Yes No If yes, When………………

  อังกฤษ English

รายได้พเิศษอืน่ๆ สาเหตุทีอ่อก

Allowances Reason for leaving

Page 3



เขยีนช่ือ  ทีอ่ยู่    โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ทีจ่ะอ้างองิ 2 คน ( ซ่ึงไม่ใช่ญาต ิหรือนายจ้างเดมิ ) ทีรู้่จักคุ้นเคยตวัท่านดี
List name, address, telephone and occupation of 2 references ( Other than relatives or former employers ) who know you.

                      1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                      2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรุณาแนะน าตวัท่านเอง  เพือ่ให้บริษทัรู้จักตวัท่านดขีึน้
Please provide further information about yourself  for knowing you better.

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                      ขอรับรองว่า  ข้อความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษทัจ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่า

ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารทีน่ ามาแสดง  หรือรายละเอียดทีใ่ห้ไว้ไม่เป็นความจริง  บริษทัฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยทันที

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

……………………………………………………………

เฉพาะเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ For Company Use Only
ต าแหน่ง กลุ่มงาน
Position………………………………………………………………………….. Job Group………………………………………………………………………………

สังกดั บริษทั    บริษทั บางไทรไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

Dept./ Div………………………………………………………………………… Company    บริษทั โรงเล่ือยไมรั้งสิต จ ากดั
   บริษทั โฮมไอคอนส์อินเตอร์ จ  ากดั
   บริษทั ไฮ-อิ จ  ากดั

เงนิเดอืน : บาท         ต่อเดอืน วนัเร่ิมงาน              ค่าใช้จ่ายพเิศษ
Salary : Baht    ……………………    per month Starting Date ……………………………………    Allowances……………………………………………….

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

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

Personnel and Administration Department
วันที่ วันที่
Date………………………………………………….. Date………………………………………….

Authorized  Signature

ลายมือ่ช่ือผู้สมคัร Applicant's Signature

ฝ่ายบุคคล ผู้อนุมตัิ
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หลักฐานที่น าเสนอพร้อมใบสมคัร

รูปถ่าย  จ านวน 2 รูป หลกัฐานการเกณฑ์ทหาร ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี
ส าเนาบัตรประชาชน สูตบัิตรของบุตร ใบรับรองการผ่านงาน
ส าเนาทะเบียนบ้าน หลกัฐานการศึกษา ใบรับรองแพทย์
ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบอนุญาตขิบัขี่ อื่น ๆ...........................................

เขยีนแผนผงัทีอ่ยู่ปัจจุบัน
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