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APPLICATION   FORM 
ใบสมคัรงาน 

 

Please fill this form in complete. 
 (โปรดเขยีนขอ้ความลงในใบสมคัรใหค้รบถว้น) 
 

 
 

Position Apply For :    1. …………………………..………………     2. ………………..…………………………                                                                                               
ตําแหน่งทีต่อ้งการสมคัร 
 

  Expected Salary : …………………………..………………   Starting Date :   …………………………..……… 
เงนิเดอืนทีค่าดหวงั                                                                                        วนัเริม่งาน    
 

     PERSONAL DETAILS (ขอ้มูลส่วนบุคคล) 

Name –Surname (Thai) 
ชือ่ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

  Nick Name (Thai) 
ชือ่เลน่ (ภาษาไทย) 

 

Name –Surname (ENG) 
ชือ่ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

  Nick Name (ENG) 
ชือ่เลน่ (ภาษาองักฤษ) 

 

Mobile Number 
เบอร์โทรศพัทม์อืถอื 

 Telephone Number  

เบอร์โทรศพัท ์
 

E – Mail address 
อเีมลส์่วนตวั 

 Blood Type 
กรุ๊ปเลอืด 

 

Sex   
เพศ 

     Male           Female 
      ชาย                      หญงิ 

Height (cm.) 
ส่วนสงู (ซม.) 

 Weight (kg.) 
น้ําหนัก (กก.) 

 

Place of Birth 
สถานทีเ่กดิ 

 Date of Birth 
วนั / เดอืน / ปี เกดิ 

 Age (year) 
อาย ุ(ปี) 

 

Nationality  
สญัชาต ิ

 Race 
เชือ้ชาต ิ

 Religion 
ศาสนา 

 

Identification Card No. 
บตัรประจําตวัประชาชนเลขที ่

 Issued date 
วนัทีอ่อกบตัร 

 Expired date 
วนัทีห่มดอาย ุ

 

Military Status 
สถานภาพการเกณฑท์หาร 

      Exempted             Non Exempted            Territorial Degree Student         Date Entered Service               
        ไดร้บัยกเวน้                    ยงัไมผ่า่นการเกณฑท์หาร           เรยีนรกัษาดนิแดน                                        รบัราชการทหารแลว้ 

Marital Status 
สถานภาพสมรส 

      Single                    Married                         Divorced                   Widowed                 
      โสด                                สมรส                                หยา่ร้าง                                  หมา้ย                          

Registered Address  

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น 
 

Present address 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั 

 

 

 

     FAMILY DETAILS (ขอ้มูลครอบครวัของผูส้มคัร) 
1) Father Name   : ……………………………..………….……. Age……..…..Year , Telephone Number ………………..…..…...…. 
      ชือ่บดิา                 อาย ุ             ปี            เบอร์โทรศพัท ์
    Status :         Living           Died                     Occupation / Position : ……………….…………………………………...              
     สถานะ         มชีวีติอยู ่               ถงึแก่กรรม     อาชพี / ตําแหน่ง 
2) Mother Name   : ……………………………..………….……. Age……..…..Year , Telephone Number ………………..…….…….        
      ชือ่มารดา                อาย ุ             ปี               เบอรโ์ทรศพัท ์
    Status :         Living           Died        Occupation / Position : ……………….……………………………….…...              
     สถานะ         มชีวีติอยู ่               ถงึแก่กรรม     อาชพี / ตําแหน่ง 
 

3)  Wife / Husband Name: ………………………..………….……. Age……..…..Year , Telephone Number ………………..…....….           
      ชือ่ภรรยา / สาม ี                      อาย ุ                 ปี         เบอร์โทรศพัท ์

    Company Name : ……………………………………………... Occupation / Position : ……………….……………...………………          
      ชือ่สถานทีท่าํงาน          อาชพี / ตําแหน่ง 

     Office Address  : ..……...……………………………………………………………………………………………….…….....………… 
       ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน 
 

 

 

 

 

 

PHOTO 

ติดรูปถ่าย 

Ref No.   :   …………………… 
Date  :  ……..…………………… 

     
 

 

FR-HR-2016-002 ;  Rev. 00 

Effective Date : 01/09/2016 
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4)  Number of Children : ………… Persons    

      จํานวนบุตร                คน 
 

 

 

Name – Surname   
ชือ่ – นามสกุล 

Age 
อาย ุ

School Name or Company / Position 
ชือ่สถานศกึษา หรอืชือ่สถานทีท่าํงาน / ตําแหน่งงาน 

Telephone Number 
เบอร์โทรศพัท ์

1.     

2.     

3.     

4.     

 

5)  Number of Brother / Sister  ………… Persons  

      จํานวนพีน้่อง (รวมตวัทา่น)                                      คน 
 

 

Name – Surname   
ชือ่ – นามสกุล 

Age 
อาย ุ

School Name or Company / Position 
ชือ่สถานศกึษา หรอืชือ่สถานทีท่าํงาน / ตําแหน่งงาน 

Telephone Number 
เบอร์โทรศพัท ์

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

 

      YOU GET INFORMATION OF RECRUITMENT FROM (ท่านทราบขา่วการสมคัรงานจาก ) ……………………………………………… 
        
      EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (ขอ้มูลคุณวุฒทิางการศกึษา) 

Education Level 
ระดบัการศกึษา 

Year of graduation  
ปีทีจ่บการศกึษา 

Institute Name 
ชือ่สถานศกึษา  

Faculty / Major  
คณะ / สาขาวชิา 

G.P.A. 
เกรดเฉลีย่ 

Primary   
ประถมศกึษา 

    

Secondary 
มธัยมศกึษาตอนต้น 

    

High School 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    

Vocational 
อาชวีศกึษา 

    

Associate Degree 
อนุปรญิญา 

    

Bachelor Degree 
ปรญิญาตร ี

    

Master Degree 
ปรญิญาโท 

    

 

Otherอืน่ๆ โปรดระบ ุ

…………………… 

    

 

     IN CASE OF EMERGENCY PLEASE CONTACT (บุคคลทีส่ามารถตดิต่อไดก้รณีเร่งด่วน หรอืฉุกเฉิน) 

Name – Surname   
ชือ่ – นามสกุล 

Relations 
ความสมัพนัธ ์

Telephone No. 
เบอร์โทรศพัท ์

Address 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั 

1.    

2.     
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     WORKING  EXPERIENCE (ประสบการณ์การทํางาน)     

     Start with your present and previous positions  (เริม่จากงานปัจจบุนัแลว้ยอ้นหลงัไปตามลําดบั) 
 

1. Company's Name 
ชือ่บรษิทั (ปัจจุบัน)    ……………………………………………………………………………………… 

Type of Business 
ประเภทธรุกจิ      ………………………………… 

Office Address 
ทีอ่ยู ่     ………………………………………………………………………………………………… 

Telephone No. 
เบอร์โทรศพัท ์   ………………………………… 

Date Employed 
วนัเริม่งาน             ……………………………………………………… 

Last Date 
วนัสุดทา้ยทีท่าํงาน    …………………………………………………………… 

Starting Salary 
เงนิเดอืนแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Salary 
เงนิเดอืนลา่สดุ         …………………………………………………………… 

First Position 
ตําแหน่งแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Position 
ตําแหน่งสดุทา้ย      …………………………………………………………… 

Brief Responsibility 
ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบโดยยอ่   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Reason for leaving   

เหตุผลของการออกจากงาน    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2. Company's Name 
ชือ่บรษิทั     ……………………………………………………………………………………… 

Type of Business 
ประเภทธรุกจิ      ………………………………… 

Office Address 
ทีอ่ยู ่     ………………………………………………………………………………………………… 

Telephone No. 
เบอร์โทรศพัท ์   ………………………………… 

Date Employed 
วนัเริม่งาน             ……………………………………………………… 

Last Date 
วนัสุดทา้ยทีท่าํงาน    …………………………………………………………… 

Starting Salary 
เงนิเดอืนแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Salary 
เงนิเดอืนลา่สดุ         …………………………………………………………… 

First Position 
ตําแหน่งแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Position 
ตําแหน่งสดุทา้ย      …………………………………………………………… 

Brief Responsibility 
ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบโดยยอ่   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Reason for leaving   

เหตุผลของการออกจากงาน    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Company's Name 
ชือ่บรษิทั     ……………………………………………………………………………………… 

Type of Business 
ประเภทธรุกจิ      ………………………………… 

Office Address 
ทีอ่ยู ่     ………………………………………………………………………………………………… 

Telephone No. 
เบอร์โทรศพัท ์   ………………………………… 

Date Employed 
วนัเริม่งาน             ……………………………………………………… 

Last Date 
วนัสุดทา้ยทีท่าํงาน    …………………………………………………………… 

Starting Salary 
เงนิเดอืนแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Salary 
เงนิเดอืนลา่สดุ         …………………………………………………………… 

First Position 
ตําแหน่งแรกเขา้       ……………………………………………………… 

Last Position 
ตําแหน่งสดุทา้ย      …………………………………………………………… 

Brief Responsibility 
ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบโดยยอ่   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Reason for leaving   

เหตุผลของการออกจากงาน    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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        LANGUAGE  ABILITY  (ทกัษะทางภาษา) 

 

       JOB TRAINING / INSPECTION / APPRENTICESHIP  (ประวตักิารฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน) 

Course 
ชือ่หลกัสูตร 

Institute 
สถาบนั 

Degree / Certificate 
วฒุทิีไ่ด้รบั 

Period 
ระยะเวลา 

    
    
 

      SPECIAL ABILITY (ความสามารถพเิศษ) 
 

Thai Typing     Yes                            wpm.      No 
พมิพ์ดดีไทย                     ได ้     …………………….  คํา/นาท ี          ไมไ่ด ้

English Typing     Yes                            wpm.      No 
พมิพ์ดดีไทย                             ได ้     …………………….  คํา/นาท ี         ไมไ่ด ้

Drive Car              Yes     No 
ขบัรถยนต ์                            ได ้               ไมไ่ด ้

Own a car                      Yes     No 
มรีถยนตส์่วนตวั                 ม ี                ไมม่ ี

Driving License    Yes  No.                 No 
ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์        ม ีเลขที ่ ……………….         ไมม่ ี

Ride Motorcycle      Yes     No 
ขบัรถจกัรยานยนต ์           ได ้               ไมไ่ด ้

Own a motorcycle    Yes     No 
มรีถจกัรยานยนต ์                  ม ี                ไมม่ ี

Driving License    Yes  No.                 No 
ใบอนุญาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ ม ีเลขที ่ ………….…..        ไมม่ ี

 

      INDIVIDUAL PERSON REFERENCE (Not Relatives) (บุคคลอา้งองิทีไ่ม่ใช่ญาตแิละเพือ่น) ซึง่ทราบประวตั ิสามารถรบัรองกบับรษิทัฯได ้
Name – Surname   

ชือ่ – นามสกุล 
Relation 

ความสมัพนัธ ์
Company Name 

ชือ่สถานทีท่าํงาน 
Position 

ตําแหน่ง 
Telephone 
เบอร์โทรศพัท ์

1.     
 

      ADDITIONAL INFORMATION (ขอ้มูลเพิม่เตมิ) 
 

 

- Do you agree if we investigate your personal file at your former office ?                             Yes     No 

  คณุยนิดใีหส้อบถามขอ้มูลสว่นบุคคลจากทีทํ่างานเดมิหรอืไม ่

  - Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?                        Yes     No   
   คณุมคีวามบกพร่องของร่างกาย หรอืเป็นโรคตดิต่อเรื้อรงัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรอืไม่ 

- Have you ever been dismissed or discharged from employment?                           Yes     No   
  คณุเคยถูกใหอ้อกจากงาน หรอืถูกเลกิจา้งโดยมคีวามผดิ หรอืไม่ 

- Have you ever been arrested and/or convicted of crime ?                               Yes     No   
  คณุเคยถูกจบั และ/หรอืตอ้งโทษคดอีาญาหรอืไม่ 

- Do you have any relatives or friends or know anyone in this company ?  If Yes, Please give name             Yes     No   

   คณุมญีาตพิีน้่อง หรอืเพือ่น หรอืรูจ้กัใคร ในบรษิทัฯ น้ีหรอืไม่ ,  ถา้ม ีโปรระบขุอ้มูล ………………………………….…………… 

    I certify that my answers or evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of 

information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment 

without any compensation of severance pay whatsoever.         
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้และหลกัฐานต่าง ๆ ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ ขา้พเจา้ยนิดใีหบ้รษิทัสอบประวตัเิกีย่วกบัตวัขา้พเจา้ได ้

และหากขา้พเจา้ไดร้บัการพจิารณาเขา้ทํางาน และบรษิทัตรวจสอบว่าขอ้ความทีใ่หไ้วไ้ม่ตรงกบัความจรงิ ขา้พเจา้ยนิดใีหบ้รษิทัยกเลกิสญัญาจา้งของขา้พเจา้ทนัท ี

โดยขา้พเจา้จะไม่เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนหรอืเงนิชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากบรษิทั 

 

Signature of Applicant   ………………………………………………    Date   ……………/…………….………/……………… 

ลงลายมอืชือ่ผูส้มคัร            (………………………………………………)                      วนัทีส่มคัรงาน         

 

Language Ability 
ทกัษะทางภาษา 

Listen 
ทกัษะการฟัง / ความเขา้ใจ 

Speaking 
ทกัษะการพูด 

Reading 
ทกัษะการอ่าน 

Writing 
ทกัษะการเขยีน 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Thai   ภาษาไทย             
English  ภาษาองักฤษ             
Chinese  ภาษาจนี             
ฮื่นๆ..........................             

Microsoft  Word Microsoft  Excel Microsoft  Power  Point 
 

Other..................................... 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 

Good 
ด ี

Fair 
พอใช ้

Poor 
ปรบัปรงุ 
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แบบสอบถามชุดท่ี 1 

 

1. สิง่ที่ท่านคิดว่าจะทําประโยชน์ให้กบัองค์กรนี ้

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

2. ความสามารถพิเศษของท่าน 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

 

3. ข้อดีของท่าน 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

 

4. ข้อเสยีของท่าน 
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แบบสอบถามชุดท่ี 2 
 

          กรุณาตอบคําถามตามความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาให้ละเอียดมากท่ีสุด 

1. คณุรู้สกึอย่างไรกบังานเดิมหรืองานที่กําลงัทําอยู่ขณะนี ้

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

2. อะไรที่ทําให้คุณอยากเปลี่ยนงานใหม่ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

3. คณุคิดว่าตวัคณุเหมาะสมกบัตําแหน่งที่คณุสมัครอย่างไรบ้าง 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

4. ในการทํางานที่ผ่านมาคณุได้ตัง้เป้าหมายในการทํางานหรือไม่ และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายมากน้อย

เพียงใด 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

5. ผลงานใดที่ทําให้คุณภาคภูมิใจมากที่สดุ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

6. ผลงานใดที่ทําให้คุณไม่พอใจมากที่สดุ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

7. จากข้อ 6. หากมีโอกาสทําใหม่ คณุจะแก้ไขอย่างไร 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

8. หากคณุเลอืกได้คณุอยากมีหวัหน้าแบบใด 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

9. หากคณุเลอืกได้อยากได้ลกูน้องแบบใด 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

10. คณุคิดว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของคน หมายความว่าอย่างไร 
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11. เม่ือคณุประสบปัญหาในการทํางาน(หรือชีวิต) มากที่สดุ จนรู้สกึท้อถอย คณุมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์นัน้อย่างไร 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

12. ในการทํางานเป็นทีม หากคณุมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผู้อื่น คณุจะทําอย่างไร 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

13. หากงานของคณุต้องอาคยัความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย แต่คณุไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร คณุจะใช้วิธีการใด 

ให้งานของคุณบรรลเุป้าหมาย 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

14. หากแผนงานที่คณุกลัน่กรองมาเป็นอย่างดีแล้ว ถกูเสนอให้ปรับเปลีย่นเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานของส่วนอื่น   

คณุจะทําอย่างไร 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

15. อธิบายความหมายของ "การทํางานเป็นทีม" ในความคิดของคณุ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

16. คณุคิดว่าพฤติกรรมหรือวฒันธรรมใดของคนไทย ที่เป็นอปุสรรคในการทาํงานเป็นทีม 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

17. คณุคิดว่าอยากจะพฒันาตนเองในเร่ืองใดมากที่สดุ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

18. เป้าหมายสงูสดุของชีวิตคุณคืออะไร 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

19. ในอีก 5 ปีข้างหน้า คณุคิดว่าคณุจะทําอะไร  และมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

20. คณุมีความคิดเห็นอย่างไร กบัคํากลา่วที่ว่า เป้าหมายของธุรกิจคือกําไรสงูสดุ (Maximize Profit) 
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