
ใบสมัครงาน
! ! ! ! ! Application For Employment

ตําแหน่งที่สมัคร:                                                    คณะศึกษา: ! ! ! สาขา :                                             สถาบันการศึกษา  :                                             
Position Applied                                                   Faculty! ! !                   Major                                               Education                                                   
วุฒิการศึกษา:! ! !   วันที่กรอกใบสมัคร:! !           วันที่พร้อมเริ่มต้นทํางาน                                   เงินเดือนทื่คาดหวัง :
Education                                                            Date of applicable                                  Start Working Date! !      Expected Salary

ใบสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   Application From is a part of consideration, please fill this from completely

หลักฐานประกอบการสมัคร (Applied Assemble Foundation)

O  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2" จํานวน 2 รูป              O    สําเนาทะเบียนบ้าน 
                 (2 Photograph)                                                                                      (Home Registration  Certificate 
O  สําเนาใบรับรองการศึกษา                   O  สําเนาบัตรประชาชน
 (Transcript)                     (Identification Card)
O  สําเนาใบผ่านงาน                                                           O   สําเนาใบขับขี่ 
 (Experience)                      (Driving license)
O  สําเนาใบผ่านทหาร 
  (Military status)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :     เพศ :           O ชาย           O  หญิง         O  ไม่่ระบุ
Name Surname (English) :     Sex     Male      Female          Not 
Identified

วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth :    อายุ Age :     ปี   เวลาเกิด Time of Birth : 
ปีนักษัตร (ชวด, ชล.ู..) Sign of zodiac                 วัน (จันทร์, อังคาร...) Day

เชื้อชาต ิRace :   สัญชาติ Nationality:    ศาสนา Religion :                    สถานที่เกิด Place of Birth :

ส่วนสูง Height :                        ซม.  น้ําหนัก Weight :                     กก. ตําหนิ Scar :                                                           กรุ๊ปเลือด Blood Group :

ที่อยู่ถาวร (ตามทะบียนบ้าน) Permanent Address :

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก Present Address :

โทรศัพท์ที่บ้าน (Home Tel.):    โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) :                                            อีเมล์ (e-mail):
facebook                     

บัตรประชาชนเลขที่ Identification Card No. :                                                                                ออกให้ ณ. อําเภอ/เขต                                  
Issued at : จังหวัด Province :                                                      วันออกบัตร Issued date :                                               บัตรหมดอายุ Expired date :

สถานะความเป็นอยู่ :             O บ้านส่วนตัว                     O บ้านเช่า                O อาศัยบิดามารดา              O อาศัยอยู่กับผู้อื่นๆ
Living Status                 Own home                          Rent home                                Live with parents                           Live with other

ชื่อบิดา :                                                                        อายุ :                         อาชีพ :                                                              ...........มีชีวิตอยู่ ...........ถึงแก่กรรม
Name of Father                                                            Age                          Occupation                                                                  Alive                 Passed away

ชื่อมารดา :                                                                     อายุ :                         อาชีพ :                                                              ...........มีชีวิตอยู่ ...........ถึงแก่กรรม
Name of Mother                                                            Age                          Occupation                                                                  Alive                Passed away

ขณะนี้บิดามารดาได้หย่าร้าง, แยกกันอยู่ หรืออยู่ร่วมบ้านเดียวกันตามปกติ (กรุณาระบุ)
Your Parents marriage status

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
The parent or contact address
โทรศัพท์ที่บ้าน (Home Tel.):    โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) :                                            อีเมล์ (e-mail):

จํานวนพี่น้อง :   คน      ชาย :   คน หญิง :   คน   ท่านเป็นบุตรคนที ่:
Number of brother/ sister  Prs.    Man                                           Woman                           Priority Person

ลําดับ
No.

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
Name- Surname

อายุ 
Age
Age

อาชีพ Occupation
Occupation

ตําแหน่ง Position
Position

สถานที่ทํางาน/โทรศัพท ์
Tel

Office / Tel
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ท่านมีโครงการศึกษาต่อหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุโครงการที่ต้องการศึกษาต่อ)

สถานภาพ

O โสด Single  O หมั้น Engaged         O สมรสแล้วMarried        O  หย่า Divorced   O แยกกันอยู่ Separated        . O หม้าย Widowed

กรณีแต่งงาน :    O จดทะเบียน          O  ไม่จดทะเบียน    .          คู่สมรสมีเงินได้หรือไม ่   O มี Yes             O ไม่ม ีNo.
If Married             Registered           Non-Registered           Spouse has any income?

ชื่อคู่สมรส(Spouse' e Name) :                                                          อาชีพ(Occupation) :                                                   สถานที่ทํางาน(Firm Address) :

จํานวนบุตร :                       คน       จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา :                              คน จํานวนบุตรอายุเกิน 21 ปี :                        คน
Children                                        Children in school                                            Children over 21 years 

สถานะภาพทางทหาร :     O ได้รับการยกเว้น         O  ศึกษาวิชาทหาร         O ผ่านการเกณฑ์ทหาร       O  อื่นๆ (โปรดระบุ)
Military Service       Exempted                    Military Studied           Discharged                      Other10

ระดับการศึกษา
Education

ชื่อสถาบัน
Name of Institute

จังหวัด/
ประเทศ
Country

ปีที่สําเร็จการ
ศึกษา

Year Attended

วุฒิที่ได้รับ
Certificate/ Degree

วิชาเอก
Major Subj

เกรด
เฉลี่ย 
G.P.A

ประถมศึกษา
Primary

มัธยมศึกษา
Secondary

อาชีวศึกษา (ปวช.)
Vocational

อนุปริญญา (ปวส.)
Higher Vocational

มหาวิทยาลัย
University

อืน ๆ
Other

กิจกรรมระหว่างการศึกษา (ถ้ามี) :
Activities While Studying

การอบรม ดูงาน ฝึกงาน (Tranining Course)

ปี พ.ศ. Year หลักสูตร Course ชื่อสถาบัน Name of Institute ระยะเวลา Period

ความสามารถพิเศษ                 คอมพิวเตอร์โปรแกรม Computer Program : ...................................................
Special Skill                          อื่น ๆ Other  ...................................................

ความสามารถขับขี่                  O รถยนต์         O ไม่ม ี       O  มี        ยีห้อ/รุ่น  ......................................................ใบอนญาตขับขี่เลขที.่......................................................
                                                 Car                  No.            Yes.    Brand                                                           License No.

                                             O .รถจักรยานยนต์      O ไม่ม ี  O   มี      ยีห้อ/รุ่น  .......................................................ใบอนญาตขับขี่เลขที.่...................................................
                                                 Motorcycle                 No.       Yes.   Brand                                                            License No.

ความสามารถทางภาษาและอื่นๆ (Language Ability & Other)   

ประเภทภาษา
(Type of Language)

การพูด (Speaking)การพูด (Speaking)การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading)การอ่าน (Reading)การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing)การเขียน (Writing)การเขียน (Writing)ประเภทภาษา
(Type of Language)

ดีมาก(Exc.) ดี (Good) พอใช้(Fair) ดีมาก(Exc.) ดี (Good) พอใช้(Fair) ดีมาก(Exc.) ดี (Good) พอใช้(Fair)

ภาษาไทย (Thai)

ภาษาอังกฤษ (English)

ภาษาจีน (Chinese)

ภาษาอื่น (Other)……………

O  การพิมพ์ Typing                  O  ภาษาไทย .................. คํา/นาที      O  ภาษาอังกฤษ ....................... คํา/นาที

O  อุปกรณ์/ เครืองใช้สํานักงาน Office machine         O เครืองโทรสาร Facimile      O เครืองสแกน Scaner    O เครื่องถ่ายเอกสาร Copier  O อื่นๆ Other.....................................
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ประวัติการทํางาน (เริ่มจากงานปัจจุบันของท่าน และ ย้อนหลังไป)
Employment History (Start with your present and previous positions)

วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)
วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)

ระยะเวลา
Period (Y/ M)

ตําแหน่ง
Position

เงินเดิอนประจํา
Salary

รายได้อื่น ๆ
Other Income

1 จาก From ถึง To1

ชื่อสถานประกอบการ & สถานที่ตั้ง :                      ประเภทกิจการ :
Name and address of employer                        Type of Business

บอกงานที่ทําโดยสังเขป :
Description of work

สาเหตุที่ออก :
Reason for leaving

วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)
วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)

ระยะเวลา
Period (Y/ M)

ตําแหน่ง
Position

เงินเดิอนประจํา
Salary

รายได้อื่น ๆ
Other Income

2 จาก From ถึง To2

ชื่อสถานประกอบการ & สถานที่ตั้ง :                      ประเภทกิจการ :
Name and address of employer                        Type of Business

บอกงานที่ทําโดยสังเขป :
Description of work

สาเหตุที่ออก :
Reason for leaving

วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)
วัน เดือน ปี ที่ทํางาน
(Date of Employed)

ระยะเวลา
Period (Y/ M)

ตําแหน่ง
Position

เงินเดิอนประจํา
Salary

รายได้อื่น ๆ
Other Income

3 จาก From ถึง To3

ชื่อสถานประกอบการ & สถานที่ตั้ง :                      ประเภทกิจการ :
Name and address of employer                        Type of Business

บอกงานที่ทําโดยสังเขป :
Description of work

สาเหตุที่ออก :
Reason for leaving

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติของท่าน และ บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบได้
Persons other than relatives can be contacted

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (Address and Tel. no.) อาชีพ (Occupation)

1

2

3

ท่านพร้อมที่จะเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศหรือไม่                  O  พร้อม             O   ไม่พร้อม
Can you work at other City or Other Country ?                                                    Yes                     No.

ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม ่   O ไม่ม ี           O มี    ในกรณีมีโรคประจําตัว โปรดระบุประเภทของโรค

สภาพร่างกายและสุขภาพของท่านเป็นอย่างไร   O แข็งแรงมาก   O แข็งแรง   O ป่วยบ่อย  ส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคใด  โปรดระบุ

ท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทว่าเมื่อท่านได้รับการพิจารณาเข้าทํางานแล้ว และเมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ท่านจะไม่เข้าทํางานในบริษัทอื่นหรือทําธุรกิจที่อยู่ในสินค้า

ประเภทเดียวกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานแล้ว

O ยอมรับ     O  ไม่ยอมรับ
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ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก : 
Received Information From 

ผู้รับรอง (นอกเหนือจากบิดา มารดา)     ความสัมพันธ์...................................................

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (Address and Tel. no.) อาชีพ (Occupation)

บุคคลค้ําประกัน    ความสัมพันธ์...................................................

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (Address and Tel. no.) อาชีพ (Occupation)

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับแนะนะตัวเอง เพื่อประกอบการพิจารณาในการคัดเลือก (More expression about yourself)

แผนที่บ้าน (Please write your address map)

คํารับรองของผู้สมัคร (Statement/ Declaration) : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีได้กรอกในใบสมัครหรือเอกสารอืนใด ทีเกียวข้องกับการสมัครน้ี เป็นความสัตย์จริง ทุกประการ
หากปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที และถ้าบริษัทฯ ได้รับความเสียหายด้วยประการ ใด ๆ ในกรณีนี้ข้าพเจ้าและผู้ค้ําประกันยินยอม
ที่จะชดใช้ความเสียหายนั้น ๆ แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน โดยไม่ยกข้ออ้างใด ๆ ขึ้นมาแย้งกับบริษัทฯ เป็นอันขาด

I Certify that all description stated in this application is true and correct if have any false description, I agree to be dismissed from Employment

ลงชือผู้สมัคร :        วันที:่                  /            /
Signature of Applicant        Date
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แบบสอบถามเพิ่มเติมเชิงพฤติกรรม และจิตวิทยา
ช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์ยากลําบากที่สุดในการทํางาน คุณทําอย่างไร และผลเป็นอย่างไร

เวลาที่ผู้อื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณ คุณทําอย่างไร

ช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์ทํางานเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จและ ไม่ประสบความสําเร็จ คุณมีบทบาทอะไรในทีม และคุณเรียนรู้อะไร จากการทํางานชิ้นนั้น

เจ้านายของคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณพูดถึงคุณว่าอย่างไร เขาพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอย่างไร

เล่าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อใช้แก้ปัญหาในอดีต

คุณเคยมีปัญหากับคนในทีมหรือไม่ คุณจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร

ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณมุ่งมั่นจะไปถึงเป้าหมายให้ได้ แต่มีอุปสรรคระหว่างทาง คุณมีวิธีเอาชนะอุปสรรคอย่างไร

ถ้าคุณได้เป็นตัวละครหนึ่งในนิยาย คุณจะเป็นใคร
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ถ้าคุณได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ คุณอยากมีพลังพิเศษแบบไหน

ถ้ามีคนเขียนเกี่ยวกับประวัติชีวิตของคุณ คุณคิดว่าชื่อเรื่องควรใช้ว่าอะไร เพราะอะไร

ถ้าคุณหลงทางกลางทะเลทราย ของ 2 สิ่งที่คุณต้องการมีติดตัวเพื่อให้รอดชีวิตคืออะไร เพราะอะไร

ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน โดยที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดทางการเงินใด ๆ คุณจะใช้ช่วงเวลานี้ทําอะไร

ถ้าคุณมีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกับบุคคลในประวัติศาสตร์ คุณจะเลือกใคร เพราะอะไร

ถ้าเปรียบเทียบตัวคุณกับสัตว์ คุณคิดว่าคุณจะเป็นสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร

ถ้าเปรียบตัวคุณเป็นอาหาร คุณจะเป็นอาหารชนิดใด เพราะอะไร

ถ้าคุณถูกล็อตเตอรี 20 ล้านบาท คุณจะทําอย่างไรกับเงินก้อนนั้น

คนที่คุณชื่นชอบที่สุดคือใคร เพราะอะไร
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สําหรับบริษัทเท่านั้น (For company use only)
ผลการตรวจสอบประวัติ

ชื่อผู้เข้าสัมภาษณ.์......................................................................ตําแหน่ง.......................................................................เงินเดือน.................................................

"เมื่อไรที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกกับงานที่สุด"
"คุณจะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์........................นี้อย่างไร"

 “งานที่นี่ค่อนข้างหนักมาก กลับบ้านไม่เป็นเวลา บางทีต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ด้วย 

หลายคนลาออกไปเพราะชีวิตครอบครัวมีปัญหา คุณไม่กลัว ว่าจะเป็นแบบนั้นบ้างเหรอ”
"เพื่อนร่วมงานของคุณคิดกับคุณอย่างไร"

"คุณรู้จักบริษัทเรารึเปล่า" "คุณสมัครงานที่อื่น ๆ ด้วยหรือเปล่า"

"ทําไมจึงอยากทํางานให้กับบริษัทของเรา" "คุณชอบทํางานเป็นทีมรึเปล่า"

“อะไรทำให้บริษัทเรามั่นใจว่าถ้ารับคุณแล้ว คุณจะไม่ลาออก และทำให้เราต้องเสียเวลาหา
คนใหม่อีก”

“ทำไมคุณถึงออกจากงานที่เก่า”

"คุณจะทํางานที่นี่อีกนานไหม" "ถ้าคุณมีเงินมากพอในตอนนี้คุณจะเกษียณตัวเองหรือไม่"

"คุณเคยโดนไล่ออกจากงานหรือไม่" "เหตุผลที่เราต้องจ้างคุณ"

"กรุณายกตัวอย่างข้อแนะนําที่คุณได้เคยให้กับองค์กร และองค์กรได้รับประโยชน์" "เพื่อนร่วมงานทําอะไรให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้าง

"จุดแข็งของคุณคืออะไร" "งานในฝันของคุณคือ?"
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"เมื่อไรที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกกับงานที่สุด"
"คุณจะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์........................นี้อย่างไร"

"เจ้านายคนก่อนของคุณพูดถึงคุณว่าอย่างไร" "เล่าให้ฟังถึงปัญหากับเจ้านายเก่า"

"อะไรที่ทําให้คุณเปลี่ยนงาน"
"ความสามารถในการทํางานภายใต้แรงกดดัน"

"ทักษะและประสบการณ์ของคุณน่าจะเหมาะกับอีกตําแหน่งมากกว่า" "คุณสามารถไปทํางานต่างถิ่น หรือเดินทางได้หรือไม"่

"คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสําเร็จกับงาน" "คุณให้ความสําคัญกับงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวใช่หรือไม่"

"คุณได้อะไรจากความผิดพลาดในงาน" "คุณมีจุดบอดอะไร"

"หากคุณต้องจ้างคนเข้ามาในตําแหน่งนี้ คนแบบไหนที่คุณกําลังมองหา"
"คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเกินกว่าตําแหน่งที่สัมภาษณ์หรือเปล่า

"คุณมีอะไรมานําเสนอเนื่องจากคุณขาดประสบการณ์" "คุณคิดว่าเจ้านายที่ดีควรเป็นอย่างไร"
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"เมื่อไรที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกกับงานที่สุด"
"คุณจะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์........................นี้อย่างไร"

"หากเพื่อนร่วมงานของคุณไม่ปรองดองกันคุณจะทําอย่างไร" "ตําแหน่งไหนในทีมงานที่คุณอยากจะทํามากที่สุด หากได้รับมอบหมายให้ทํา
โครงการ"

"คติพจน์ในการทํางานของคุณคืออะไร" "อะไรที่ทําให้คุณผิดหวังในอาชีพการงานที่สุด"

"คุณคิดว่าเหมาะกับตําแหน่งนี้หรือไม่" "มีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่"

1. ชื่อบริษัท ......................................................................... ตําแหน่งก่อนออกจากบริษัท .............................อัตราค่าจ้างสุดท้าย ...........................บาท/ เดือน

2.   สาเหตุที่ออก ( ) ลาออก ( ) เลิกจ้าง ( ) อื่น ๆ ..……….............…………………………………………

3.    อายุงานทั้งสิ้น ....................... ปี ......................เดือน วัน/ เดือน/ ปี ที่เริ่มงาน ................................ วัน/ เดือน/ ปีที่ลาออก ............................

4.    ระหว่างปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เคยเปลี่ยนหน้าที่หรือตําแหน่งงานหรือไม ่ถ้าเคยโปรดระบุ 

5.    มีทักษะหรือความชํานาญพิเศษหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ 

6.    บุคลิก ลักษณะท่าทาง การมีมนุษย์สัมพันธ์ในขณะสัมภาษณ์เป็นอย่างไร           ( ) ดีมาก             ( ) ดี          ( ) พอใช้         ( ) ไม่ดี

7. มีผลงานดีเด่น หรือความดีความชอบ หรือเคยได้รับรางวัลระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้ามีโปรด

8.   เคยร่วมกิจกรรมอย่างอื่น นอกจากงานประจําหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ ( ) ไม่เคย ( ) เคย 

9.   เคยเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ ( ) ไม่เคย ( ) เคย 

10. ควรรับเข้าทํางานหรือไม ่   เพราะ  

ลงช่ือ ........................................................................................ ผู้สัมภาษณ ์#1           ลงช่ือ .............................................................................................. ผู้สัมภาษณ ์#2

ตําแหน่ง .......................................................                                                             ตําแหน่ง .......................................................

 วันที ่........../ ........... / ..............                                                                                 วันที ่....../ .... / .........
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