
 
1. ตําแหนงท่ีสมัคร (Position applied for) …………………………………………………….... 

2. เงินเดือนขั้นต่ําสุดท่ีจะยินดีรับ …………………………………………………….................. 

Minimum salary desired ……………………………………………………....................... 

3. เร่ิมเขาทํางานไดเมื่อไร (Can join on) ………………………………………………………… 

4. ประสบการณในการทํางาน (Years of experience) …………………………………………. 

5. ชื่อภาษาไทย (ตวับรรจง) ................................................... นามสกลุ ................................... ............................................... 

Name in English …………………………………………………………………………………………………………………… 

6. อาย ุ(Age) ………..… วัน/เดอืน/ปเกิด (Date of birth).......................... .. สถานท่ีเกิด (Place of birth) ……………………….. 

7. สัญชาติ (Nationality)………….…..…..…… เชื้อชาติ (Race) ………..………..…… ศาสนา (Religion) ……………..……….. 

8. สวนสูง (Height) ………………………………….………….…… นํ้าหนัก (Weight) ……………..…………………………..… 

9. ภูมิลําเนาเดิม (Domicile) ……………….………………………………………………………………………………………….. 

โทรศพัท (Tel.) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ท่ีอยูปจจุบัน (Present address) ………………………………………………………………………………………………..…. 

โทรศพัท (Tel.) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. สถาท่ีท่ีติดตอทานไดเร็วท่ีสุด (Reference address) ……………………………………………………………………...........…

โทรศพัท (Tel.) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. บัตรประชาชนเลขท่ี (I.D. Card No.)………………………………….….. ออกใหวันท่ี (Date Issued)………………………….. 

สถานท่ีออกบัตร (Issued at) ……………………………………………………………………………………………………….. 

13. บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินได (Tax I.D. Care No.) ………………………………………………………………………………. 

14. ใบขับขี่ชนิด (Driving license) ……………………………………………….… เลขท่ี (No.) ………………………………….…. 

ออกใหวันท่ี (Date Issued)………………………………..…. สถานท่ีออกบัตร (Issued at) ……............................................. 

15. สถานภาพทางการสมรส (Marital Status)                □ โสด (Single)               □ แตงงาน (Married) 

□ หมาย (Widowed)       □ หยา (Divorced)      □ แยกกันอยู (Separated) 

16. ชื่อของคูสมรส (Spouse’s name) ………………………………………………………………… อาย ุ(Age) ………………….. 

เชื้อชาติ (Race) ……………………………….……………….. สัญชาติ (Nationality) …………………..………………...…… 

อาชพี (Occupation) ……………………..…….. ทํางานท่ี (Company Name) …………………………………………………. 

ท่ีอยู (Address) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. มีบุตรหรือผูตองใหความอุปการะ จํานวน (Dependents)………………………………………………………………………….. 

ชื่อ (Name)  ............................................................................ ......... เพศ (Sex) ........................อาย ุ(Age)........................  

ชื่อ (Name)  ............................................................................ ......... เพศ (Sex) ........................อาย ุ(Age)........................  

ชื่อ (Name)  ............................................................................ ......... เพศ (Sex) ........................อาย ุ(Age)........................  

18. ชื่อบิดา (Father’s name) …………………………………………….… อาย ุ(Age)………..อาชพี (Occupation)……………... 

 
 
 

ติดรูปถาย 



19. ชื่อมารดา (Mother’s name) …………………………………………… อาย ุ(Age)………..อาชพี (Occupation)……………...

ท่ีอยู (Address) ……………………………………………………………………………………………………………………..

สถานภาพทางการทหาร (Military Status) 

□ ผานการรับเกณฑเขาเปนทหารแลว (Drafted in the year) …………………………………………………………………..… 

□ ไดรบัการยกเวนเพราะ (Exempted due to) …………………………………………………………………………………….. 

20. ทานเคยเปนสมาชกิของชมรม/สมาคม/องคกรใดบางหรือไม (Are you a member of a sport club or association?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

21. งานอดเิรก กฬีา หรือกจิกรรมพิเศษของทาน (What are your sports/hobbies/special abilities?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. ทานมหีน้ีสนิหรือไม (Do you have any debt?)    □ ม ี(Yes)     □ ไมมี (No) 

23. ทานมีโรคประจําตัวท่ีตองรับการรักษาเปนประจําหรือไม และมีความบกพรองหรือผิดปกติดานสุขภาพ/รางกาย บางหรือไม   

(Are you having any illness which requires prolonged medical treatment? Or, do you have any physical 

disabilities?)  □ ม ี(Yes)    □ ไมมี (No) ถามีโปรดระบุรายละเอียด (If yes, give details) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

24. ทานเคยถูกศาลตัดสินวาไดกระทําความผิดหรือเคยถูกกักขังโดยเจาหนาที่ตํารวจหรือไม 

(Have your ever been convicted by a court or detained by police in jail?)  □ เคย (Yes)     □ ไมเคย (No) 

(ถาเคย โปรดบอกสาเหตุท่ีถูกตัดสินหรือกักขังดังกลาว (If yes, give details)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

26. ประวัติการศึกษา EDUCATION 

ช่ือโรงเรียน, วิทยาลัย, หรือวิทยาลัยและจังหวัด 

Name of School & University and Country 

ป พ.ศ. Year จบช้ัน 

Certificate Degree 

สาขาวิชา  

major เขา From  ออก To 

          

          

          

          

          

          

27. ความรูพิเศษ (การฝกอบรมเพ่ิมเติม, การเขาประชุมสัมมนา)   SPECIAL TRAINING (Special training, courses, seminars, 

etc.) 

ป 

Year 

เร่ือง  

Subject 
ระยะเวลา 

Duration 

สถานท่ี 

Place of training 

มีการแจกประกาศนียบัตร/ใบรับรอง

หรือไม 

Any Certificate issued? 

          

          

          

          

  



28. ความสามารถทางภาษา LANGUAGE CAPABILITY (indicate fluent, good, fair, little or none) 

 
ญ่ีปุน 

Japanese 

อังกฤษ 

English 

เยอรมัน 

German 

ภาษาจีน 

Chinese (Quote dialect) 

อ่ืน ๆ 

Others 

พูด Speaking           

อาน Reading           

เขียน Writing           

29. ประวตักิารทํางาน (เร่ิมตนจากนายจางปจจุบันจนหลังสุด) EMPLOYMENT HISTORY (Starting with last employer) 

ชื่อและสถานท่ีของนายจาง 

Name & Address of 

employer 

 

วัน-เดอืน-ป 

Date-Month-Year 

ตําแหนง 

Position 

 

เงินเดือน เร่ิมตน 

Starting Salary 

 

เงินเดือน คร้ัง

หลังสุด 

Last Salary 

 

สาเหตุท่ีออก 

Reason for 

leaving 

 เขา From ออก To 

              

              

              

              

              

30. ญาต ิRELATIVES 

ชื่อ 

Name 

เกี่ยวของเปน 

Relationship 

อาชพี 

Occupation 

บริษทัสถานท่ีทาํงาน 

Employer 

ท่ีพักอาศัย / โทรศพัท 

Home address & 

Telephone 

          

          

          

31. อางอิง (นอกเหนือจากญาติ) REFERENCE (other than relatives) 

ชื่อ 

Name 

ตําแหนง 

Position Title 

ชื่อสถานท่ีทํางาน / โทรศพัท 

Employer address & Telephone 

      

      

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความตาง ๆ ท่ีไดใหไวขางบนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ขาพเจาทราบดีวาหากปรากฏขอความใด ๆ

ดังกลาวไมเปนความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปลดขาพเจาออกจากงานไดทันที และหากไดเขาทํางานกับบริษัทฯ ขาพเจายินดี

ปฏิบตัติามระเบียบขอบังคบัการทํางานทุกประการ 

(I hereby certify that all statements and information given herein are true and correct to the best of my knowledge.          

I understand that any false statement or any omission of information requested will lead to an immediate dismissal of my 

employment by the Company. If employed, I agree to abide by all regulation of the Company.) 

 

ลงชื่อ (Signature of applicant) ……………………………………………………….............. 


