
 

ใบสมั ครงาน 
กรอกข ้อม ้ลด ้วยต ้วท ้านเอง 

(To be completed in own handwriting) 
 

 

ต้ าแหน้ งท้ ่ต้ องการ้้้.......…………………….…….…………………………………………………………..… 
Position Applied for 

 

ช้ ่อ้(นาย/นาง/นางสาว)้้ ………….…………………………………………………..……………………………….………………….… 

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

ว้ น เด้ อน ป้ เก้ ด ................………................. อายุ ……...... ปี ส วนส ง..............้ซม.้้น  าหน ก้...............กก. 
Date of birth Age  Yrs. Height     cm.      ้้้้้ Weight  ้้้้้้้้kg. 

เช้  อชาต  ………………................้้้้ส้ ญชาต  ……………………………................ ศาสนา้………………….................... 
ace  Nationality     Religion 

Education (การศั กษา) 
ระด ้บการศ ้กษา 

Educational Level 
สถาบ ้นการศ ้กษา 

Institution 
สาขาว ้ชา 

Major 
คะแนนเฉล้ ่ยสะสม 

GPA 

ม ้ธยมศ ้กษาตอนปลาย/ปวช. 
High school/ Vocational 

   

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

   

ปร ้ญญาตร ้ 
Bachelor degree 

   

ส ้งกว ้าปร ้ญญาตร ้ 
Post-Graduate 

   

อ้ ่นๆ 
Others 

   

Working Experience In Chronological (รายละเอั ยดของงานทั ่ผ่านมา เรั ยงลั าด บกั่อน-หลั ง) 
สถานท้ ่ท ้างาน 

Company 
ระยะเวลา Time ต ้าแหน ้งงาน 

Position 
ล ้กษณะงาน 
Job description 

ค ้าจ ้าง 
Salary 

เหตุ้ท้ ่ออก 
Reasons of 
resignation เร้ ่ม 

From 
ถ ้ง 
To 

       

       

       

       

       

       

       

Language Ability (ภาษา) 
 

ภาษา 
Language 

พ ้ด (Speaking) เข ้ยน (Writing) อ ้าน (Reading) 
ด  

Good 
พอใช ้ 
Poor 

ด  
Good 

พอใช ้ 
Poor 

ด  
Good 

พอใช ้ 
Poor 

ภาษาไทย (Thai)       

ภาษาอ ้งกฤษ้(English)       

อ้ ่นๆ (Other)       

 คะแนนการทดสอบภาษาอ งกฤษจาก้(โปรดระบุ)้..........................................................................้ได คะแนน้................. 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลัPersonal information 
บ้ ตรประชาชนเลขท้ ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ 
Identity card no. 

ออกให ้ณ้........................................................้้ว นหมดอายุ้ ........................................... 
สถานภาพ  โสด  แต้ งงาน หม้ าย แยกก้ น 
Marital status   ้้้้้้้้้Single  ้้้้้้้้Married  ้้้้้้้ Widowed ้้้้้้้้Separated 
ท้ ่อย้  ป้ จจุ้บ้ นเลขท ่ …………….. หม้  ท้ ่ ……..…. ถนน ............……………....…….....  ต้ าบล/แขวง ………………...…….. 
Present address Moo Road District 

อ้ าเภอ/เขต ……………………………………. จ้ งหว้ ด ...…………...........…..........  รห้ สไปรษณ้ ย์ ………………...…... 
Amphur Province Post code 

โทรศ้ พท้์ ………........………............…...…. ม้ อถ้ อ ..................................... 
Tel. Mobile 

อ้ เมล้์ .………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail 

 

อาศ้ ยก้ บครอบคร้ ว บ้ านต้ วเอง บ้ านเช้ า หอพ้ ก 
Living with parent Own home ้้้้้้้้้้้Hired house Hiredflat / Hostel 

 

ข้อมูลครอบครั วัFamily Information  
บ้ ดา้ช้ ่อ-สกุ้ล .................................................................……....อายุ ........... ปี อาช้ พ ........................................ 
Father’s name-surname Age Yrs. Occupation 

มารดา้ช้ ่อ-สกุ้ล........................................................................อายุ ........... ปี อาช้ พ ......................................... 
Mother’s name-surname Age Yrs. Occupation 

ช้ ่อภรรยา/สาม  ….……………………………… สถานท้ ่ท้ างาน ……………….………  ต้ าแหน้ ง ………………......………… 
Name of wife / Husband Working Place Position 

ม้ บุ้ตร …………. คน 
Number of children 
 
 
Special Ability (ความสามารถพั เศษ) 
พ ้มพ้์ด ้ด : ไม ้ได  ได  ไทย ............ ค ้า/นาท  อ ้งกฤษ............ ค ้า/นาท  
Typing No Yes Thai Words/Minute English   ้้้้้้้้้้้้  Words/Minute 

ความสามารถในการใช ้เคร้ ่องใช ้ส ้าน ้กงาน 
Office Machine  

งานอด ้เรก : ระบุ้ 
Hobbies Please Mention  

ก ้ฬาท้ ่ชอบ :   ระบุ้ 
Favourite Sport้้้้้้้้้้้Please Mention  

ความร้  พ ้เศษ :   ระบุ้ 
Special knowledge Please Mention  

อ้ ่นๆ : ระบุ้ 
Others Please Mention  

 

กรณ ้ฉุ้กเฉ ้นบุ้คคลท้ ่ต ้ดต ้อได  แจ ้งช้ ่อ-นามสกุ้ล ……....................................................... เก้ ่ยวข ้องก ้บผ้  สม ้คร .................................... 
Person to be notified in case of emergency Related to the applicnt as 

 

 

ท้ ่อย ้้  ............................................................................................................................................................................................... 
Address 

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

 
 
 

11้ 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 



 
ทราบข ้าวการร ้บสม ้ครจาก ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

 

ท ้านเคยสม ้ครงานก ้บโรงเร ้ยนมห ้ดลว ้ทยานุ้สรณ้์มาก ้อนหร ้อไม  เคย ไม ้เคย 
ถ ้าเคย เม้ ่อไร ?.................... 
Have you ever applied for employment with us before? 

 

 
Yes 

 

 
No 

 

เข ้ยนช้ ่อญาต  / เพ้ ่อน ท้ ่ท ้างานอย้  ในโรงเร ้ยนมห ้ดลว ้ทยานุ้สรณ้์ ซ้ ่งท ้านร้  จ ้กด  
Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

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

 

เข ้ยนช้ ่อ ท้ ่อย ้้  โทรศ ้พท์ และอาช ้พของผ้  ท้ ่อ ้างถ ้ง 2 คน (ซ้ ่งไม ้ใช ้ญาต  หร ้อนายจ ้างเด ้ม) ท้ ่ร้  จ ้กคุ้ นเคยต ้วท ้านด  
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you 

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

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

 

กรุ้ณาแนะน ้าต ้วท ้านเอง เพ้ ่อให ้โรงเร ้ยนร้  จ ้กต ้วท ้านด ้ข้  น 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข ้าพเจ ้าขอร ้บรองว ้า ข ้อความด ้งกล ้าวท้  งหมดในใบสม ้ครน้  เป ้นความจร ้งทุ้กประการ หล ้งจากโรงเร ้ยนจ ้างเข ้ามา้
ท ้างานแล ้วปรากฏว ้า ข ้อความในใบสม ้ครงานเอกสารท้ ่น ้ามาแสดง หร ้อรายละเอ ้ยดท้ ่ให ้ไว ้ไม ้เป ้นความจร ้ง โรงเร ้ยนฯ ม ้ส ้ทธ ้้ท์ ้้ ้
จะเล ้กจ ้างข ้าพเจาได ้โดยไม ้ต ้องจ ้ายเง ้นชดเชยหร ้อค ้าเส ้ยหายใดๆ ท้  งส้  น 

 
 
 

 
 
 

ส ้าหร ้บเจ ้าหน ้าท้ ่ 

…………………………………….. 
ลายม ้อช้ ่อผ้  สม ้คร (Applicants signature) 

 
 

ได ้ตรวจสอบภาพถ ้ายต ้วจร ้ง หล ้กฐานการศ ้กษาและบ ้ตร้
ประชาชนหร ้อบ ้ตรอ้ ่น ๆ ้ของผ้  สม ้ครสอบแล ้ว ปรากฏว ้า 

้ม ้ส ้ทธ้ ์สอบ้้้้้้้้้้้ไม ้ม ้ส ้ทธ้ ์สอบ้ 

ลงช้ ่อ.......................................................... 
งานบุ้คคล/ผ้  ตรวจคุ้ณสมบ ้ต  

 
 

 

ได ้ร ้บเง ้นค ้าธรรมเน ้ยมการสอบจ ้านวน 150 บาท ตามใบเสร ้จ้

เล ้มท ้้  .............................เลขท้ ่.......................... 

ลงช้ ่อ................................................... 
เจ ้าหน ้าท้ ่การเง ้น 

 
 
 



 


