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ใบสมคัรงาน 

ต ำแหน่ง ………………………………………………………..… 

 
โปรดกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้นและชดัเจน เพื่อประโยชน์ของผูส้มคัรเอง 

 

1. ประวติัส่วนตวั 

 นำย นำง  นำงสำว ชื่อ ………...………………………………. สกุล ……………………………………………... 
อำย ุ………. ปี เกดิเมื่อ วนัที ่.…… เดอืน ………………………พ.ศ. ……………น ้ำหนัก……..ก.ก. ส่วนสงู………ซ.ม. 

เชือ้ชำต ิ…….…………. สญัชำต ิ…….………… ศำสนำ  พุทธ  ครสิต ์ อสิลำม  อื่นๆ……………………... 

บตัรประชำชนเลขที ่ - - - -  
บตัรหมดอำยุ วนัที ่....…… เดอืน ………………………พ.ศ. …………. ออกให ้ณ อ ำเภอ/เขต …………………………... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที ่…………......... ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………ต ำบล/แขวง………………....... 
อ ำเภอ/เขต.……………………... จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย…์……....……. โทร .…………………....... 
มอืถอื ……………………… ยีห่อ้………………. รุ่น …………... เครอืขำ่ย...…………… E-mail ………............................ 
Facebook ......................................................... Line.................................................... Instagram................................... 
Twitter .............................................................. Wechat................................................................................................... 
อื่นๆ................................................................................................................................................................................... 
เป็นบำ้นของ    ตนเอง     บดิำ/มำรดำ  อำศยัผูอ้ื่นอยู่คอื ……………………………………................. 

 บำ้นเช่ำ/หอพกั  อื่นๆ ………………………………………………………………………………... 
ภูมลิ ำเนำเดมิ (ถำ้เป็นทีอ่ยู่เดยีวกบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัไม่ตอ้งกรอก) 

เลขที ่………………...... ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………ต ำบล/แขวง………………….... 
อ ำเภอ/เขต ………………………………. จงัหวดั …………………………………………………………………………....... 
กรณีฉุกเฉินตดิต่อ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………..ควำมสมัพนัธ ์………………………….. 
ทีอ่ยู่ ………………………………………………………………………………………โทร ………………………………….... 
 

 

2. ประวติัครอบครวั 

ชื่อ-สกุลบดิำ ……………………………………อำย ุ…….. ปี อำชพี …………………… ต ำแหน่ง ………………………… 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ……………………………… 

ชื่อ-สกุลมำรดำ …………………………………อำย ุ……... ปี อำชพี …………………….ต ำแหน่ง ………………………… 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร  …………………………….. 
มพีีน้่องรวม …………… คน พีช่ำย …….…… คน พีส่ำว ………… คน น้องชำย ………… คน น้องสำว …………... คน 

สถำนภำพสมรส       โสด   สมรสแลว้    หมำ้ย/หย่ำรำ้ง 
ชื่อ-สกุลคู่สมรส ………………………………………………………  อำชพีคู่สมรส ……………………………………….......
ต ำแหน่ง …………………………. ทีอ่ยู่/ทีท่ ำงำนคู่สมรส ……………………………………………………………………… . 
โทร ……………………………….  จ ำนวนบตุร ………………….. คน 

 
 
รูป 

ส านักกฎหมายธรรมนิติ 
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3.ประวติัการศึกษา 
ระดบักำรศกึษำ สถำนศกึษำ ปีทีส่ ำเรจ็ วุฒ ิ สำขำ เกรดเฉลีย่ 

ประถมศกึษำ      

มธัยมศกึษำ      

ปวช.      

ปวท./ปวส.      

ปรญิญำตร ี      

ปรญิญำโท      

อื่นๆ      

      

 
กจิกรรมหรอืกำรอบรมทีเ่คยร่วมในสถำนศกึษำหรอืภำยนอก 1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………..  
เป็นสมำชกิสโมสรหรอืกจิกรรมใดบำ้ง   ไม่เป็น  เป็น (ถำ้มตี ำแหน่งโปรดระบุ) 
1. ..……………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………......  
งำนอดเิรก ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

4. ประวติัการท างาน 

บรษิทั/หน่วยงำน 

(เริม่ตัง้แต่แรกจนถงึปัจจุบนั) 

ต ำแหน่งสุดทำ้ย รำยได ้ ตัง้แต ่

เดอืน/พ.ศ. 

ถงึ 
เดอืน/พ.ศ. 

รวมเวลำ เหตุทีอ่อก 

       

       

       

       

 

ผูบ้งัคบับญัชำทีท่ ำงำนสุดทำ้ย ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อและทีอ่ยู่ส ำนักงำน …………………………………………………………………………………………………………….... 
พนักงำนในเครอืบรษิทัทีท่่ำนรูจ้กั 

1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สงักดั ……………………… ควำมสมัพนัธ ์……….………… 

2. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สงักดั ………………………. ควำมสมัพนัธ ์………………… 

 

5. ความสามารถ  

ภำษำองักฤษ  เขยีน คลอ่ง พอใช ้ไม่ได ้    อ่ำน คล่อง พอใช ้ไม่ได ้    พดู คล่อง พอใช ้ไม่ได ้

ภำษำ……….  เขยีน คล่อง พอใช ้ไม่ได ้    อ่ำน คล่อง พอใช ้ไมไ่ด ้   พดู คล่อง พอใช ้ไมไ่ด ้
สำมำรถพมิพด์ดีไทยนำทลีะ …………… ค ำ ภำษำองักฤษ ……………. ค ำ 

สำมำรถใชอุ้ปกรณ์เหล่ำน้ีไดห้รอืไม่   ถ่ำยเอกสำร   คอมพวิเตอร ์โปรแกรม……………………………………............ 

 มใีบขบัขีร่ถยนต ์   มใีบขบัขีร่ถจกัรยำนยนต ์  มใีบอนุญำตว่ำควำม เลขที ่………………..................
ควำมสำมำรถหรอืควำมช ำนำญพเิศษอื่นๆ ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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6. ต าแหน่งท่ีสมคัร 

ตอ้งกำรสมคัรงำนในต ำแหน่ง ……………………………………………………. เงนิเดอืนทีต่อ้งกำร ………………… บำท 

วนัทีพ่รอ้มเขำ้ปฏบิตังิำน ……………………………. เหตุทีส่มคัรกบัทำงบรษิทั ……………………………………......…… 

ทรำบขำ่วกำรรบัสมคัรจำก 

 มผีูแ้นะน ำ  หนังสอืพมิพ…์…………………  เวบ็ไซต ์……………….…….   อื่นๆ ………………………….... 
ผูแ้นะน ำ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………….ควำมสมัพนัธ ์…………………………………… 

สถำนทีท่ ำงำน ………………………………………….. ต ำแหน่ง ………………………. โทร ……………………………... 
 

 

7. สถานภาพ 

สภำพกำรรบัรำชกำรทหำร   จบัไดใ้บด ำ  เกณฑแ์ลว้  ยงัไม่เกณฑ ์ ไดร้บัยกเวน้ 

 มโีรคประจ ำตวั …………….………………….  เคยรกัษำตวัในโรงพยำบำล เป็นเวลำ ……………………………...… 

กำรรบัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19   
 ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี  

 ไดร้บัวคัซนีแลว้ รำยละเอยีดดงันี้  1. เขม็ที ่1 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
                                                2. เขม็ที ่2 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
                                                3. เขม็ที ่3 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
บุคคลทีจ่ะใหก้ำรรบัรองและสอบถำมเกีย่วกบัผูส้มคัร 
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ ำงำน ………………………………………………………...... 
    ต ำแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ควำมสมัพนัธ ์…………………………………..... 
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ ำงำน ………………………………………………………....... 
    ต ำแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ควำมสมัพนัธ ์…………………………………….. 
 

 

8. ทศันคติ 
อุดมคตใินกำรท ำงำน …………………………………………………………………………………………………………........ 
ทศันคตทิีท่่ำนมตี่อบรษิทัฯ ……………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ทศันคตทิัว่ไป ……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร หำกปรำกฎภำยหลงัว่ำขอ้ควำมตอนหนึ่งตอนใดหรอื

ทัง้หมดไม่เป็นควำมจรงิตำมนี้แลว้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ บอกเลกิจำ้งงำนไดท้นัท ีและขำ้พเจำ้จะปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ
ของบรษิทัฯ ทุกประกำร  
 

 

ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูส้มคัร 
        (……………………………………………………..) 
         วนัท่ี ……………………………………………….. 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีรั่บสมัคร 

ต ำแหน่งที่รบัสมคัร………………………………………………………………………………………………………………….. 
คณุสมบตั ิ 1……………………………………………………… 2………………………………………………….. 
  3……………………………………………………… 4………………………………………………….. 
 
        ผูร้บัสมคัร………………………………………… 
         (………………………………………..) 
         วนัท่ี …………………………………… 
 
กำรสัมภำษณ ์

ควำมเห็นของผูส้มัภำษณ ์
 1…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกำรสมัภำษณ ์  ผ่ำน    อื่นๆ ……………………………………………………………… 

   ท ำชัว่ครำว             ....................................................................................... 
   ส ำรอง             ....................................................................................... 
   ไม่ผ่ำน             ....................................................................................... 
 
 
 ผูอ้นมุตัิ…………………………………………   ผูส้มัภำษณ…์…………………………………… 
            (………………………………………..)   (………………………………………..) 
            วนัท่ี ……………………………………   วนัท่ี …………………………………… 
 
กำรทดสอบ 

ขอ้เขียน วชิำ……………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภำษำ วิชำ………………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พิมพด์ีด วชิำ……………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


