
Name and Surname in Thai  ช่ือและนามสกลุภาษาไทย Position Applied For  สมคัรงานต าแหน่ง Lowest Acceptable Pay/Month
คา่จ้างต า่สดุที่ยอมรับได้

Name and Surname in English Date of Birth  วนั เดือน ปีเกิด Nationality  สญัชาติ

Age  อายุ Religion  ศาสนา

Birth place  สถานที่เกิด อ าเภอ จงัหวดั Identification Card  หมายเลขบตัรประชาชน Home Phone  หมายเลขโทรศพัท์ที่บ้าน

ออกให้โดย จงัหวดั Mobile Phone หมายเลขที่ติดตอ่ได้สะดวก
วนัที่ออกบตัร หมดอายุ

Height (cms.)  สว่นสงู (ซม.) Weight (kgs.)  น า้หนกั (กก.) Permanent Address : ภมิูล าเนา

Present Address : ที่อยูปั่จจบุนั (ที่สามารถติดตอ่ได้)
E-mail:

Staying with  :  พกัอยูก่บั Residense  :  ที่พกั Marital Status : สถานภาพ
Parents  :  บิดา/มารดา Own  :  บ้านตนเอง Single : โสด Widowed : มา่ย
Own family  :  ครอบครัวตนเอง Rented  :  บ้านเชา่ Married : สมรสแล้ว Seperated : แยกกนั
อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ Divorced : หยา่   จ านวนบตุร  ...............  คน

Military Service Own car/Motorcycle
Served : เกณฑ์แล้ว Exempted : ได้รับการยกเว้นเพราะ มีรถยนต์/รถมอเตอร์ไซร์ : หมายเลขใบขบัข่ี
Not Yet : ยงัไมไ่ด้เกณฑ์

Spouse's  Name : ช่ือภรรยา/สามี Occupation : อาชีพ/ต าแหน่ง

Father's Name : ช่ือบิดา Occupation : อาชีพ/ต าแหน่ง

Mather's Name : ช่ือมารดา Occupation : อาชีพ/ต าแหน่ง

Education, Training, Quatification, Skills :  การศกึษา, การฝึกอบรม, ความสามารถพิเศษ

ใบสมัครงาน

Year
ปีที่จบ

Level
ระดบัการศกึษา

Secondary : มธัยมศกึษา

Graduated
ส าเร็จชัน้

Name's of Educational Institutes
ช่ือสถานศกึษา

Maj. Subj.
วิชาเอก

Vocational : อาชีวะ/วิชาชีพ

Universtity : มหาวิทยาลยั
Universtity : มหาวิทยาลยั

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Foundation)

Primary : ประถมศกึษา

รูป

วนัที่เขียนใบสมคัร.................................



Typing skill (wpm)  :  พิมพ์ดีดได้ก่ีค าตอ่นาที E : องักฤษ ค า/นาที T : ไทย ค า/นาที

Computer training  :  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

List other special skills or licenses  บอกความสามารถอ่ืนที่ทา่นมี  ตลอดจนการฝึกอบรมที่เคยได้รับ

EMPLOYMENT RECORD (Start with your present position and work back)
ประวัตกิารท างาน  (เร่ิมจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังกลับไป)

A. Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที่ท างาน Position/Title : ต าแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จ้าง/เดือน

Employer  บริษัท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ช่ือและต าแหน่งของหวัหน้า

Reason for Leaving  :  เหตทุี่ออก

Description of Work  :  บอกงานในหน้าที่พอสงัเขป

B. Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที่ท างาน Position/Title : ต าแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จ้าง/เดือน

Employer  บริษัท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ช่ือและต าแหน่งของหวัหน้า

Reason for Leaving  :  เหตทุี่ออก

Description of Work  :  บอกงานในหน้าที่พอสงัเขป

C. Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที่ท างาน Position/Title : ต าแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จ้าง/เดือน

Employer  บริษัท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ช่ือและต าแหน่งของหวัหน้า

Reason for Leaving  :  เหตทุี่ออก

Description of Work  :  บอกงานในหน้าที่พอสงัเขป

Foreign Languages Understanding Speaking WritingReading

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor



PERSONAL REFERENCES  :  (two persons-not relatives)
บุคคลอ้างอิง  (บุคคลที่ รู้จกัท่านด ี แต่มิใช่ญาติ)

Name  :  ช่ือ

Address  :  ที่อยู/่ที่ท างาน

Name  :  ช่ือ

Address  :  ที่อยู/่ที่ท างาน

Mark with and X : ขีดเคร่ืองหมาย X ในช่อง Yes - รับ หรือ No - ปฏิเสธ

Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory?
ทา่นเคยถกูให้ออกจากงานเน่ืองจากความประพฤติ หรืองานไมเ่ป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม?่

Have you any physical handicaps. Chronic diseases, or other disabilities?
ทา่นมีข้อบกพร่องหรืออปุสรรคเก่ียวกบัร่างกาย โรคเรือ้รัง หรืออวยัวะสว่นหนึ่งสว่นใดพิการหรือไม?่

Have you ever been arrested and convicted of crime?
ทา่นเคยถกูจบัและต้องโทษคดีอาญาหรือไม?่

May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualifications and character?
ทา่นยินดีให้เราสอบถามไปยงับริษัทที่ทา่นท างานอยูใ่นขณะนีแ้ละใจอดีตเก่ียวกบัคณุสมบตัิและนิสยัใจคอของทา่นหรือไม?่

ในกรณีที่ทา่นประสบอบุตัิเหต ุ หรือเจ็บป่วยกระทนัหนัจะให้ไปแจ้งที่ใด (1)
Name  :  ช่ือ Relation  :  เก่ียวข้องเป็น
Address  :  ที่อยู่
Tel.  :  โทร.

ในกรณีที่ทา่นประสบอบุตัิเหต ุ หรือเจ็บป่วยกระทนัหนัจะให้ไปแจ้งที่ใด (2)
Name  :  ช่ือ Relation  :  เก่ียวข้องเป็น
Address  :  ที่อยู่
Tel.  :  โทร.

How many brothers or sisters do you have?  :  ทา่นมีพ่ีน้องทัง้หมดก่ีคน (ไมร่วมตวัเอง)  ชายก่ีคน  หญิงก่ีคน คน  (ระบ)ุ

1
2
3
4
5

The statements made by me in this application are ture, complete and correct. A False statement or dishonest answer to any questions may be
ground for my immediate discharge for employment with the organization
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความทัง้หมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไมต่รงกบัความจริง
ให้ถือเป็นหลกัฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนัที Signature

( )
Date

Occupation : อาชีพ Relation  :  เก่ียวข้องเป็น

NoYes

Occupation  :  อาชีพ/ต าแหน่งAge  :  อายุName  :  ช่ือ

Occupation : อาชีพ Relation  :  เก่ียวข้องเป็น


