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AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  (ใบสมคัรงาน)(ใบสมคัรงาน)  
 

 

Position applied for (ต าแหน่งทีส่มคัร):    

Name (in English):          

Address (ทีอ่ยู่):           

            

Tel. (หมายเลขโทรศพัท)์:    Mobile (มอืถอื):     

E-mail :___________________________________________ 

Age (อายุ):             years (ปี) Date of Birth (วนั/เดอืน/ปีเกดิ):        

Sex:  ____Female    ____ Male   Place of Birth : ________________________ 

Nationality (สญัชาต)ิ:____________________ Race (เช้ือชาติ) ______________ Religion _____________ 

Passport No. (หนงัสือเดินทางเลขท่ี):     Identity card no: ______________   

Date of Issue:     Date of expiry:      

Authority: ___________________________                    

Marital Status (สถานภาพ):  (     ) Single โสด      (     ) Divorced หย่า    

 (     ) Married สมรส  registered or not จดทะเบยีนสมรสหรอืไม่    

 (    ) Yes จดทะเบยีน  (    )  No ไมจ่ดทะเบยีน  

ชื่อคู่สมรส (จดหรอืไมจ่ดทะเบยีนก็ตาม) :            

No. of children, if any (จ านวนบตุร, ถา้ม)ี:           

Have you completed your military obligation? (ผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรอืยงั): (     ) Yes เคย    (     ) No ไมเ่คย 

If no when due (ถา้ยงัไมเ่คย เมือ่ไร)           

 

Education (การศึกษา): 

Name of school Address Date Attended (รบัเขา้เรยีน) Certificate/Degree 

(ชื่อโรงเรยีน/มหาวทิยาลยั) (จงัหวดั/ประเทศ) From (ต ัง้แต่) To (ถงึสิ้นสุด) (คุณวุฒ/ิประกาศนียบตัร) 
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Significant Training Program (การอบรมหลกัสูตรส าคญั): 

ชื่อหลกัสูตร หน่วยงาน/สถาบนั Training Period ระยะเวลาอบรม Certificate/Degree 

Name of Training Program Organization / Institute From (ต ัง้แต่) To (ถงึสิ้นสุด) (คุณวุฒ/ิประกาศนียบตัร) 

     

     

     

     

     

 

Computer Skills (ความถนดัดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร)์: โปรดระบ ุ       

               

 

Employment record; begin with present job and all past jobs in chronological order (ประวตักิารท างาน      

เริ่มจากปจัจบุนัลงไปตามล าดบั): 

Employer’s name 

and address 

Job Title/ 

Department 

Job Description  

(รายละเอยีดงานส ัน้ ๆ) 

Date employed 

(รบัเขา้ท  างาน) 

Last Salary 

(เงนิเดอืนลา่สุด) 

Last 

Bonus 

(ชื่อบรษิทั สาขา และหมายเลขโทรศพัท)์ (ต าแหน่ง/ฝ่าย)   From 

(ต ัง้แต่) 

To 

(ถงึสิ้นสุด) 
 (จ านวน

เดอืน) 

       

       

       

       

       

 

 

Reasons for leaving your employer (s); state separately (เหตผุลทีล่าออก ระบแุต่ละรายตามล าดบั): 

              

               
 
 

List the achievements that you are most proud of and that relate to the position you are applying for 

(โปรดกรุณาเลา่ถงึความภาคภูมใิจในความส าเร็จของทา่นทีค่ิดวา่น่าจะเกี่ยวขอ้งกบัต าแหน่งทีท่า่นก าลงัสมคัรอยู่นี้ ): 
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References: name three persons of sibling as reference (บคุคลอา้งองิ ทีเ่ป็นพีน่อ้งทีม่บีดิามารดาเดยีวกนัและอาชพี): 

Name (ชื่อ) Position (ต าแหน่ง) Company and telephone number (บรษิทัและหมายเลขโทรศพัท )์ 

   

   

   

 

References: name three persons to whom reference may be made, omitting relatives (บคุคลทีอ่า้งองิใหบ้อกชื่อ

ผูท้ีอ่า้งองิจ านวน 3 คน ซึง่ไมใ่ช่ญาต)ิ: 

Name (ชื่อ) Position (ต าแหน่ง) Company and telephone number (บรษิทัและหมายเลขโทรศพัท )์ 

   

   

   

 

 

Assuming a 1 to 2-month performance-based bonus, the salary you desire, before taxes is: (เงนิเดอืนที่

คาดหวงัไว ้(ก่อนเสยีภาษ)ี หากมโีบนสั 1-2 เดอืนโดยประเมนิจากผลการปฏบิตังิาน):         Baht (บาท) 
 

 

I hereby certify that the above information is true and complete, and agree that false statements on this 

application will be adequate grounds for immediate dismissal. (ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความท ัง้หมดทีข่า้พเจา้ไดเ้ขยีน

ไวใ้นใบสมคัรนี้ เป็นความจริงสมบูรณแ์ละถูกตอ้งทกุประการ ถา้หากภายหลงัจากการจา้งแลว้พบวา่ไดแ้จง้ขอ้ความเป็นเทจ็ไวใ้นแบบฟอรม์นี้  

สมาคมฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลกิจา้งท่าน) 

 

 

Signature (ลงชื่อ):         Date (ลงวนัที)่:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


