
ใบสมัครงาน
Lowest Acceptable Pay/Month
คา่จา้งต ่ำ�าสดุที�ยอมรบัได้

Name and Surname in English

ออกใหโ้ดย จงัหวดั
วนัที�ออกบตัร หมดอายุ

E-mail:

อื�น ๆ อื�น ๆ

Military Service Own car/Motorcycle

Year Level Name's of Educational Institutes Graduated Maj. Subj.
ปีที�จบ ระดบัการศกึษา ชื�อสถานศกึษา ส่ำาเรจ็ชัน้ วิชาเอก

มูลนิธิสาธารณสุขแหง่ชาต ิ(National Health Foundation)

Name and Surname in Thai  ชื�อและนามสกลุภาษาไทย Position Applied For  สมคัรงานต่ำาแหน่ง

Date of Birth  วนั เดือน ปีเกิด Nationality  สญัชาติ

Age  อายุ Religion  ศาสนา

Birth place  สถานที�เกิด อ่ำาเภอ จงัหวดั Identification Card  หมายเลขบตัรประชาชน Home Phone  หมายเลขโทรศพัทที์�บา้น

Mobile Phone หมายเลขที�ติดตอ่ไดส้ะดวก

Height (cms.)  สว่นสงู (ซม.) Weight (kgs.)  น ่ำา้หนกั (กก.) Permanent Address : ภมิูล ่ำาเนา

Present Address : ที�อยู่ปัจจบุนั (ที�สามารถติดตอ่ได)้

Staying with  :  พกัอยู่กบั Residense  :  ที�พกั Marital Status : สถานภาพ
Parents  :  บิดา/มารดา Own  :  บา้นตนเอง Single : โสด Widowed : ม่าย
Own family  :  ครอบครวัตนเอง Rented  :  บา้นเช่า Married : สมรสแลว้ Seperated : แยกกนั

Divorced : หย่า   จ ่ำานวนบตุร  ...............  คน

Served : เกณฑแ์ลว้ Exempted : ไดร้บัการยกเวน้เพราะ มีรถยนต/์รถมอเตอรไ์ซร ์: หมายเลขใบขบัขี�
Not Yet : ยงัไม่ไดเ้กณฑ์

Spouse's  Name : ชื�อภรรยา/สามี Occupation : อาชีพ/ต่ำาแหน่ง

Father's Name : ชื�อบิดา Occupation : อาชีพ/ต่ำาแหน่ง

Mather's Name : ชื�อมารดา Occupation : อาชีพ/ต่ำาแหน่ง

Education, Training, Quatification, Skills :  การศึกษา, การฝึกอบรม, ความสามารถพเิศษ

Primary : ประถมศกึษา
Secondary : มธัยมศกึษา
Vocational : อาชีวะ/วิชาชีพ

รูป

วนัที�เขียนใบสมคัร.................................



Foreign Languages Understanding Speaking Reading Writing

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

A.

B.

C.

Universtity : มหาวิทยาลยั
Universtity : มหาวิทยาลยั

Typing skill (wpm)  :  พิมพด์ีดไดกี้�ค ่ำาตอ่นาที E : องักฤษ ค่ำา/นาที T : ไทย ค่ำา/นาที

Computer training  :  ความรูด้า้นคอมพิวเตอร์

List other special skills or licenses  บอกความสามารถอื�นที�ท่านมี  ตลอดจนการฝึกอบรมที�เคยไดร้บั

ประวัตกิารทำางาน  (เร่ิมจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังกลับไป)

Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที�ท ่ำางาน Position/Title : ต ่ำาแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จา้ง/เดือน

Employer  บรษัิท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ชื�อและต่ำาแหน่งของหวัหนา้

Reason for Leaving  :  เหตทีุ�ออก

Description of Work  :  บอกงานในหนา้ที�พอสงัเขป

Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที�ท ่ำางาน Position/Title : ต ่ำาแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จา้ง/เดือน

Employer  บรษัิท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ชื�อและต่ำาแหน่งของหวัหนา้

Reason for Leaving  :  เหตทีุ�ออก

Description of Work  :  บอกงานในหนา้ที�พอสงัเขป

Date of Employment (month, Year) เดือน/ปี ที�ท ่ำางาน Position/Title : ต ่ำาแหน่ง
Form : จาก To : ถึง Pay/Month : คา่จา้ง/เดือน

Employer  บรษัิท/หน่วยงาน Name, Title of Supervisor  ชื�อและต่ำาแหน่งของหวัหนา้

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



PERSONAL REFERENCES  :  (two persons-not relatives)

Yes No

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

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

Have you ever been arrested and convicted of crime?

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

1
2
3
4
5

Reason for Leaving  :  เหตทีุ�ออก

Description of Work  :  บอกงานในหนา้ที�พอสงัเขป

บุคคลอ้างอิง  (บุคคลทีรู้่จักทา่นด ี แต่มิใช่ญาติ) Occupation : อาชีพ Relation  :  เกี�ยวขอ้งเป็น
Name  :  ชื�อ

Address  :  ที�อยู่/ที�ท่ำางาน

Occupation : อาชีพ Relation  :  เกี�ยวขอ้งเป็น
Name  :  ชื�อ

Address  :  ที�อยู่/ที�ท่ำางาน

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

ท่านเคยถกูใหอ้อกจากงานเนื�องจากความประพฤติ หรอืงานไม่เป็นที�พอใจของนายจา้งหรอืไม่?

ท่านมีขอ้บกพรอ่งหรอือปุสรรคเกี�ยวกบัรา่งกาย โรคเรือ้รงั หรอือวยัวะสว่นหนึ�งสว่นใดพิการหรอืไม่?

ท่านเคยถกูจบัและตอ้งโทษคดีอาญาหรอืไม่?

ท่านยินดีใหเ้ราสอบถามไปยงับรษิัทที�ท่านท่ำางานอยู่ในขณะนีแ้ละใจอดีตเกี�ยวกบัคณุสมบตัิและนิสยัใจคอของท่านหรอืไม่?

ในกรณีที�ท่านประสบอบุติัเหต ุ หรอืเจ็บป่วยกระทนัหนัจะใหไ้ปแจง้ที�ใด (1)
Name  :  ชื�อ Relation  :  เกี�ยวขอ้งเป็น
Address  :  ที�อยู่
Tel.  :  โทร.

ในกรณีที�ท่านประสบอบุติัเหต ุ หรอืเจ็บป่วยกระทนัหนัจะใหไ้ปแจง้ที�ใด (2)
Name  :  ชื�อ Relation  :  เกี�ยวขอ้งเป็น
Address  :  ที�อยู่
Tel.  :  โทร.

How many brothers or sisters do you have?  :  ท่านมีพี�นอ้งทัง้หมดกี�คน (ไม่รวมตวัเอง)  ชายกี�คน  หญิงกี�คน คน  (ระบ)ุ

Name  :  ชื�อ Age  :  อายุ Occupation  :  อาชีพ/ต่ำาแหน่ง



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
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทัง้หมดที�ขา้พเจา้ใหไ้วเ้ป็นความจรงิและถกูตอ้งทกุประการ  หากขอ้ความตอนใดเป็นความเท็จหรอืไม่ตรงกบัความจรงิ
ใหถื้อเป็นหลกัฐานเพื�อเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที Signature

( )
Date


	NHF

