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สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
ตําแหน่ ง ...............................................................

ใบสมัครงานรายเดือน

รหัส ......................................ฝ่ าย ........................
วันเริมงาน ...........................................................

ชุ ดรถ.....................................

มาเอง

รู ปถ่ายขนาด 1 "
2 รู ป

ตําแหน่ งงานทีสมัคร/ POSITION………………………......................................................
รับทราบตําแหน่ งงานว่ างจากช่ องทางใด....................................................................................
เงินเดือนทีต้ องการ / SALARY REQUIRED………………………………………………
1.ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DETAOLS
( นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................................................................................
NAME-SURNAME ( MR./MRS/MISS)………..…...……………………………………………………………........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด : DATE OF BIRTH……………………………………………… อายุ /AGE.................ส่ วนสู ง/HIGHT..……………
นําหนัก/WEIGHT……......…… เชือชาติ/RACE……............สัญชาติ/NATIONALITY………....……. ศาสนา/RELIGION……...……
เลขทีบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ( ID CARD NO )…..……….……………………....................................................................................
ออกให้ ณ ทีว่าการอําเภอ.................................................................................... จังหวัด ( ISSUED AT )................................................
วันทีออกบัตร/ISSUED DATE……………………..............………………..วันหมดอายุ/ EXPIRED DATE….................………………….
เลขทีบัตรประกันสังคม/ SOCLAL SECURITY NO…………..………………………………………………………………..........................
สถานพยาบาลทีเลือก ..........................................................................................................................................................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั /PRESENT ADDRESS…………..……………………………………………………………………………............................
…………………………...........................……………………………………………..โทรศัพท์/TEL…….......…..…………………………
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน/REGISTERED ADDRESS…………………………....................................……...………………………………..
…………………………...........................……………………………………………..โทรศัพท์/TEL…….......……………………………
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี / TAX IDENTIFICATION NO…………………….…………………………………………….
สถานภาพสมรส /MARITAL STATUS
 ¨ โสด :SINGLE
 สมรส:MARRIE
 ¨ หย่า :DIVORCE
 ¨ อืน ๆ :OTHERS
ชือ-สกุลคู่สมรส /SPEUSE NAME…………………………………………………………………………………………..
อายุ/AGE…………...………….เชือชาติ/RACE…………………….... ศาสนา/RELIGION………...……………………..
สัญชาติ/NATIONALITY……………………………… อาชีพ/ OCCUPATION………………………………………….
สถานทีทํางาน / WORL PLACE…….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………จํานวนบุตร/ NO.OF CHILDREN………...…………...………..
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ชือ-สกุลบิดา / FATHER NAME…………………………………………………………………………………………..
อายุ/AGE…………………….เชือชาติ/RACE……….. ศาสนา/RELIGION…………………………..
สัญชาติ/NATIONALITY……………………………… อาชีพ/ OCCUPATION………………………….
สถานทีทํางาน / WORL PLACE……………………………………………….โทรศัพท์/TEL………………………….
 ¨ ยังมีชีวิตอยู:่ ALIVE
 ¨ ถึงแก่กรรม :PASS AWAY
ชือ-สกุลมารดา / MOTHER NAME…………………………………………………………………………………………..
อายุ/AGE…………………….เชือชาติ/RACE……….. ศาสนา/RELIGION…………………………..
สัญชาติ/NATIONALITY……………………………… อาชีพ/ OCCUPATION………………………….
สถานทีทํางาน / WORK PLACE……………………………………………….โทรศัพท์/TEL………………………….
 ¨ ยังมีชีวิตอยู:่ ALIVE
 ¨ ถึงแก่กรรม :PASS AWAY
จํานวนพีน้อง (รวมผูส้ มัคร )................คน ผูส้ มัครเป็ นคนที...................ปัจจุบนั มีพน้ี องทีกําลังศึกษา ......................คน
สถานภาพทางทหาร / MILITARY STATUS
 ¨ เคยรับราชการทหาร
 ¨ ไม่เคยรับราชการทหาร
 ¨ ได้รับการยกเว้น....................
2. การศึกษา / EDUCATION BACKGROUND
คณะ/สาขา
คะแนน ปี ทีเข้า ปี ทีสําเร็ จ
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
วิชาเอก
เฉลีย
ศึกษา การศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
อาชีวะ/วิทยาลัย(ปวช.)
อนุปริ ญญา(ปวส.)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อืน ๆ
3.ความสามารถพิเศษ /SPECIAL ABILTIES
พูด /SPEAK
อ่าน/REDE
เขียน/WRITE
ความสามารถทางภาษา/LANGUAGE
ดีมาก
ดี
พอใช้ ดีมาก
ดี
พอใช้ ดีมาก
ดี
พอใช้
ภาษาอังกฤษ/ ENGLISH
ภาษาฝรังเศส / FRENCH
ภาษาอืน ๆ………………
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม........................................................................................................
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ........................คํา/นาที
พิมพ์ดีดภาษาไทย...........................คํา/นาที
4.การอบรม/สั มมนา/ดูงาน/ฝึ กงาน (TRAINNING COURSES )
วัน/เดือน/ปี
หลักสูตร
สถาบัน-ทีตัง
ระยะเวลา
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5. ประวัติการทํางาน
5.1 ชือบริ ษทั / NAME OF COMPANY..........................................................................................................................................................
ทีอยู่ / โทรศัพท์ ( ADDRESS/ PHONE)............................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ /TYPE OF BUSINESS.........................................................................................................................................................
ตําแหน่ง /POSITON........................................................................................................................................................................................
ลักษณะงานทีทํา / SCOPE OF WORK............................................................................................................................................................
วันทีเริ มงาน / STARTHING DATE.................................................................
อัตราเงินเดือน / SALARY RATE..............................
วันทีลาออก / UNTILL....................................................สาเหตุการลาออก/ REASON FOR LEAVING........................................................
5.2 ชือบริ ษทั / NAME OF COMPANY..........................................................................................................................................................
ทีอยู่ / โทรศัพท์ ( ADDRESS/ PHONE)............................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ /TYPE OF BUSINESS.........................................................................................................................................................
ตําแหน่ง /POSITON........................................................................................................................................................................................
ลักษณะงานทีทํา / SCOPE OF WORK............................................................................................................................................................
วันทีเริ มงาน / STARTHING DATE................................................................
อัตราเงินเดือน / SALARY RATE................................
วันทีลาออก / UNTILL....................................................สาเหตุการลาออก/ REASON FOR LEAVING........................................................
6. บุคคล ซึ งทราบประวัติของข้าพเจ้ าและสามารถให้ การรับรองกับบริษัทได้
ชือ-นามสกุล...................................................................................................................อาชีพ..............................................................................
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้...................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
7. ในกรณีเร่ งด่ วนบุคคลทีสามารถติดต่อข้ าพเจ้าได้
ชือ-นามสกุล....................................................................................................................อาชีพ............................................................................
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้...................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
8. เรื องอืน ๆ / OTHER INFORMATION
ไม่มี
8.1 ขับรถยนต์
 ได้
 ไม่ได้
ใบขับขีรถยนต์
 มี
ไม่มี
8.2 ขับจักรยานยนต์
 ได้
 ไม่ได้
ใบขับขีรถจักรยานยนต์
 มี
8.3 มีรถเป็ นของตนเอง
 รถยนต์  รถจักรยานยนต์

8.4 มีภาระเรื องเงินกองทุนกู้ยืมเพือการศึกษา
o มี
o ไม่ มี
o กรอ.
(ถ้ ามีโปรดระบุ) ประเภท o กยศ.
กลุ่มผู้ก้ ู o ผู้ก้ ยู ืมทีอยู่ระหว่ างการชําระหนี (ปกติ)
o ผู้ก้ ยู ืมทีทําสั ญญาประนีประนอมยอมความก่ อนฟ้องคดี
o ผู้ก้ ยู ืมทีทําสั ญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)
ลงชื อผู้สมัคร / APPLICANT'S SIGNATURE

(...........................................................)
วันทีสมัคร/ DATE………/………/…...…

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที

ลงชื อผู้รับสมัคร/APPLICANT'S SIGNATURE

(...................................................)
วันทีสมัคร/ DATE….…/………/………

