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ใบสมัครงาน 
ตําแหนง …………………………………………….............................................…………… 
 
โปรดกรอกขอความใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนของผูสมัครเอง 
 
1. ประวัติสวนตัว 
m นาย m นาง m นางสาว ชื่อ ………………………………......………… สกุล …………………………………….....… 
อายุ ………. ป เกิดเมื่อ วันที่ …… เดือน ………………………… พ.ศ. ………… น้ําหนัก…….... ก.ก. สวนสูง…..…ซ.ม. 
เชื้อชาติ ……………… สัญชาติ ………………… ศาสนา m พุทธ m คริสต m อิสลาม m อื่นๆ…………………… 

บัตรประชาชนเลขที ่ -    -     -  -  
บัตรหมดอายุ วันที่ …...… เดือน ………………………… พ.ศ. …………. ออกให ณ อําเภอ/เขต ………………………..... 
ที่อยูปจจุบันเลขที ่……………… ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………… ตําบล/แขวง………………... 
อําเภอ/เขต.…………………… จังหวัด ……………………………รหัสไปรษณีย…………… โทร …………………….....… 
มือถือ ………………….………… E-mail ……………………………………………………………………………………… 
เปนบานของ   m ตนเอง    m บิดา/มารดา m อาศัยผูอื่นอยู คือ …………………………………………..…… 

m บานเชา/หอพัก m อื่นๆ ………………………………………………………………………………… 
ภูมิลําเนาเดิม (ถาเปนที่อยูเดียวกับที่อยูปจจุบันไมตองกรอก) 
เลขที ่………………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………… ตําบล/แขวง……...………………
อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………………………………………….……………… 
กรณีฉุกเฉินติดตอ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………… ความสัมพันธ …………...…………… 
ที่อยู ……………………………………………………………………………………… โทร ………………………..………… 
 
2. ประวัติครอบครัว 
ชื่อ-สกุลบิดา ……………………………………… อาย ุ……...... ป อาชีพ ………...…………… ตําแหนง ………………… 
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………… โทร …………………………… 
ชื่อ-สกุลมารดา …………………………………… อาย ุ……...... ป อาชีพ …………...………… ตําแหนง ………………… 
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………… โทร  ………………………… 
มีพี่นองรวม ……………… คน พี่ชาย ………… คน พี่สาว ………… คน นองชาย ………… คน นองสาว ………… คน 
สถานภาพสมรส  m โสด   m สมรสแลว m หมาย/หยาราง 
ชื่อ-สกุลคูสมรส …………………………………………………………… อาชีพคูสมรส ……………………………………… 
ตําแหนง ………………………… ที่อยู/ที่ทํางานคูสมรส ……………………………………..………………………………… 
โทร ……………………………… จํานวนบุตร …………………… คน 

 
 

รูป 1” 
สํานักกฎหมายธรรมนิติ 

www.dlo.co.th 

http://www.dlo.co.th
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3. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จ วุฒ ิ สาขา เกรดเฉลี่ย 
ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา      
ปวช.      
ปวท./ปวส.      
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
อื่นๆ      
      
กิจกรรมหรือการอบรมที่เคยรวมในสถานศึกษาหรือภายนอก 1. …………........……………………………..………………… 
2. ……………………………………………………………… 3. …........……………………………………..………………… 
เปนสมาชิกสโมสรหรือกิจกรรมใดบาง  m ไมเปน m เปน (ถามีตําแหนงโปรดระบุ) 
1. ……………………………………………………………… 2. …...……………………………………………..…………..… 
งานอดิเรก …………………………………………………………....…………………………………………………..……….… 
 
4. ประวัติการทํางาน 

บริษัท/หนวยงาน 
(เร่ิมต้ังแตแรกจนถึงปจจบุัน) 

ตําแหนงสุดทาย รายได ตั้งแต 
เดือน/พ.ศ. 

ถึง 
เดือน/พ.ศ. 

รวมเวลา เหตุที่ออก 

       
       
       
       
ผูบังคับบัญชาที่ทํางานสุดทาย ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………... 
ชื่อและที่อยูสํานักงาน ……………………………………………………………………………………………………….....…… 
พนักงานในเครือบริษัทฯที่ทานรูจัก 
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… สังกัด ………………….....…… ความสัมพันธ ………………… 
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… สังกัด ………………………..... ความสัมพันธ ………………… 
 
5. ความสามารถ  
ภาษาอังกฤษ     เขียน m คลอง m พอใช m ไมได     อาน m คลอง m พอใช m ไมได    พูด m คลอง m พอใช m ไมได 
ภาษา…….…    เขียน m คลอง m พอใช m ไมได     อาน m คลอง m พอใช m ไมได     พูด m คลอง m พอใช m ไมได 
สามารถพิมพดีดไทยนาทีละ …………… คํา ภาษาอังกฤษ …………… คํา 
สามารถใชอุปกรณเหลานี้ไดหรือไม    ถายเอกสาร    คอมพิวเตอร โปรแกรม………………………………….......…… 
  มีใบขับขี่รถยนต     มีใบขับขี่รถจักรยานยนต     มีใบอนุญาตวาความ เลขที ่………………………...... 
ความสามารถหรือความชํานาญพิเศษอื่นๆ ……………………………………………………………………………….........… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….........… 
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5. ตําแหนงท่ีสมัคร 
ตองการสมัครงานในตําแหนง ……………………………………………………… เงินเดือนที่ตองการ ……………....... บาท 
วันที่พรอมเขาปฏิบัติงาน ……………………………… เหตุที่สมัครกับทางบริษัท …………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
ทราบขาวการรับสมัครจาก 
  มีผูแนะนํา   หนังสือพิมพ………………...……   เว็บไซต ……………….....……   อื่นๆ ………….....…………… 
ผูแนะนํา ชื่อ-สกุล ………………………………......…………………………… ความสัมพันธ ……………………………… 
สถานที่ทํางาน ……………………………………….......... ตําแหนง ……………………… โทร …………………………… 
 
7. สถานภาพ 
สภาพการรับราชการทหาร  m จับไดใบดํา m เกณฑแลว m ยังไมเกณฑ m ไดรับยกเวน 
  มีโรคประจําตัว ………………………………   เคยรักษาตัวในโรงพยาบาล เปนเวลา ……………………………… 
บุคคลที่จะใหการรับรองและสอบถามเก่ียวกับผูสมัคร 
1. ชื่อ-สกุล …………………………………………………… ที่ทํางาน ……………………………………………………… 
    ตําแหนง ………………………… โทร ………………………………… ความสัมพันธ …………………………………… 
2. ชื่อ-สกุล …………………………………………………… ที่ทํางาน ……………………………………………………… 
    ตําแหนง ………………………… โทร ………………………………… ความสัมพันธ …………………………………… 
 
8. ทัศนคติ 
อุดมคติในการทํางาน …………………………………………………………………………………………………….......…… 
ทัศนคติที่ทานมีตอบริษัทฯ ……………………………………………………………………………………………….......…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ทัศนคติทั่วไป ………………………………………………………………………………………………………………........… 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฎภายหลังวาขอความตอนหนึ่งตอนใด
หรือทั้งหมดไมเปนความจริงตามนี้แลว ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ บอกเลิกจางงานไดทันที และขาพเจาจะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของบริษัทฯ ทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูสมัคร 
        (……………………………………………………) 
         วันที่ ……………………………………………….. 
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สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร 
ตําแหนงที่รับสมัคร………………………………………………………………………………………………………………….. 
คุณสมบัติ 1. …………………………………………………… 2. ……………………………………………….. 
  3. ……………………………………………………… 4. ……………………………………………….. 
 
        ผูรับสมัคร………………………………………… 
         (………………………………………..) 
         วันที่ …………………………………… 
 
การสัมภาษณ 
ความเห็นของผูสัมภาษณ 
 1…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ m ผาน    m อื่นๆ ……………………………………………………………… 
  m ทําชั่วคราว                 …………………………………………………………………… 
  m สํารอง                 …………………………………………………………………… 
  m ไมผาน                 …………………………………………………………………… 
 
 
 ผูอนุมัติ…………………………………………   ผูสัมภาษณ……………………………………… 
            (………………………………………..)                 (………………………………………..) 
            วันที่ ……………………………………                วันที่ …………………………………… 
 
การทดสอบ 
ขอเขียน วิชา……………………………………………. ผูทดสอบ……………………………….วันที่…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษา วิชา………………………………………………. ผูทดสอบ……………………………….วันที่…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พิมพดีด วิชา……………………………………………. ผูทดสอบ……………………………….วันที่…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชา…….…………………………………………. ผูทดสอบ……………………………….วันที่…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชา…….…………………………………………. ผูทดสอบ……………………………….วันที่…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


