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ใบสมัครงาน 

 
ชี้แจง   ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกช่อง หากกรอกไม่ครบถ้วน ธพส. ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาใบสมัครงานของท่าน 
          กรณีช่องใดไม่มี ให้กรอกว่า “ไม่มี” 
 

ช่ือ-นามสกลุ : ………………………………………………………………………………………………….…….. ช่ือเล่น…………..………………… 

Name in English : ……………………………………………………………………………………………….……….. เพศ   ชาย    หญิง 

สมัครต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  

เงินเดือนที่คาดหวัง : ขั้นต่ า …………………………………………………………….… ขั้นสูง ……………………………………………………………. 

เงินเดือนปัจจุบัน : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
ประวัติส่วนตัว 

 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ................................ หมู่ที่ ...................................................... ถนน ........................................... 
ต าบล/แขวง ..........................................................  อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ........................................................  โทรศัพทบ์้าน .........................................  มือถือ ........................................ 
ที่อยู่ปจัจุบนั เลขท่ี .............................................. อาคาร .................................................... ห้อง ............................................ 
หมู่ที ่...................................................................... ซอย ....................................................... ถนน ........................................... 
ต าบล/แขวง ..........................................................  อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ........................................................  มือถือ ..................................................... E-mail ....................................... 
บ้านท่ีอาศัยเป็น   อาศัยกับครอบครัวตัวเอง      บ้านเช่า          หอพัก             อื่นๆ ระบุ ............................. 
 
วัน เดือน ปีเกิด ..................................................... อาย.ุ............ปี น้ าหนัก............กก. ส่วนสูง...........ซม. กรุ๊ปเลือด.................  
สัญชาติ .................................................................  เชื้อชาติ ..................................................  ศาสนา ....................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี .............................................. สถานท่ีออกบัตร...................................... บัตรหมดอายุ.............................. 
บัตรผูเ้สยีภาษีเลขท่ี................................................  
สถานภาพทางทหาร   ได้รับยกเว้น   ปลดเป็นทหารกองหนุน   ยังไม่ไดร้ับการเกณฑฯ์ จะเกณฑ์ในปี........................ 
ท่านเคยเปลี่ยน ช่ือ–สกุล หรือไม่          เคย    ไม่เคย 
กรณีเคยเปลี่ยน ช่ือ-สกุลเดิม 1. .................................................................................................................................................. 
                    ช่ือ-สกุลเดิม 2. ...................................................................................................................................................
     
 
 

 

ติดรูปถ่าย 
หน้าตรง 

ไม่สวมแว่นด า 
ภายใน 6 เดือน
ก่อนสมัครงาน 
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ประวัติครอบครัว 
 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  หม้าย    แยกกัน/หย่า 
กรณีแต่งงาน  จดทะเบียน  ไม่ได้จดทะเบียน 
ช่ือภรรยา/สามี    ....................................................................................... บัตรประชาชนเลขท่ี .............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
ท่านเคยสมรส มากกว่า 1 ครั้งหรอืไม่   เคย     ไม่เคย 
ช่ืออดีตภรรยา/สามี ....................................................................................... บัตรประชาชนเลขท่ี ............................................. 
 
มีบุตร ............................... คน จ านวนบุตรที่ก าลังศึกษา ..................... คน  จ านวนบุตรที่ยังไม่เข้าศึกษา .................... คน 
ช่ือบุตร 1........................................................................................................ เพศ   ชาย     หญิง 
          วัน เดือน ปีเกิด .............................................. อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือบุตร 2.........................................................................................................เพศ   ชาย     หญิง 
          วัน เดือน ปีเกิด .............................................. อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือบุตร 3.........................................................................................................เพศ   ชาย     หญงิ 
          วัน เดือน ปีเกิด .............................................. อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 

 
 

รายละเอียดโดยสังเขป 
 

ชื่อบิดา (นาย) .........................................................................................................  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................... อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
ชื่อมารดา (นาง/นางสาว) .......................................................................................  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................... อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
 
ชื่อพ่ีน้อง คนที่ 1 (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................... อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
ชื่อพ่ีน้อง คนที่ 2 (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................... อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
ชื่อพ่ีน้อง คนที่ 3 (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................... อายุ ......................ปี เลขท่ีบัตรประชาชน.............................................. 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................................ 
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ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา 
ปีเร่ิม 

การศึกษา 
ปีจบ 

การศึกษา 
เกรด 
เฉลี่ย 

มัธยมศึกษาต้น       
มัธยมศึกษาปลาย       
ปวช.       
ปวท. / ปวส.       
อนุปริญญาตร ี       
ปริญญาตร ี       
สูงกว่าปริญญาตร ี       
ประกาศนียบตัรต่างๆ       
อื่นๆ       
 
 

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงล าดับจากปัจจุบันก่อน 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
บริษัท/องค์กร ต าแหน่ง 

เงินเดือน  
เดือนสุดท้าย 

สาเหตุที่ออก เร่ิม 
ว.ด.ป 

สิ้นสุด 
ว.ด.ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ความถนัดทางด้านภาษา 
 

ภาษาต่างประเทศ 
ระบุ : พอใช้ / ดี / ดีมาก 

พูด อ่าน เขียน 
1.    
2.    
3.    
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ความสามารถพิเศษ 
 

 
พิมพ์ดีด               ได้           ไม่ได้         ภาษาไทย .............. ค า/นาที      ภาษาอังกฤษ ............... ค า/นาที 
 
 
คอมพิวเตอร ์         ได้           ไม่ได้         ระบุรายละเอียด..................................................................................................... 
 
ความสามารถในการใช้เคร่ืองส านักงาน .................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………….…..……. 
 
งานอดิเรก .................................................................................................................................................................................... 
 
กีฬาท่ีชอบ ................................................................................................................................................................................... 
 
ความรู้พิเศษ ................................................................................................................................................................................ 
 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ ............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ .............................................................................. เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร....................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................... โทร. .............................................................. 
โปรดระบุชื่อญาติ / เพ่ือน ท่ีท างานอยู่ในบริษัท ซ่ึงท่านรู้จักดี ................................................................................................. 
 
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน ที่รู้จักกับตัวท่านดี (ซ่ึงไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม)  
บุคคลอ้างอิง คนที่ 1 (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................................  
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร........................................................................................ โทรศัพท์ ............................................................... 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง ............................................................... 
บุคคลอ้างอิง คนที่ 2 (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................................  
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร........................................................................................ โทรศัพท์ ............................................................... 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ........................................................................................ ต าแหน่ง ............................................................... 
 

กรุณาแนะน าตัวท่านเอง เพ่ือให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ประวัติอื่นๆ 
 

1. ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือต้องค าพิพากษาหรือไม่  เคย    ไม่เคย 
ถ้าเคยอธิบาย ................................................................................................................................................................................ 
2. ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่     เคย  ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรค ................................................................................................................................................................. 
3. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือโรคเร้ือรังหรือไม่    เคย  ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค ................................................................................................................................................................. 
4. ท่านเคยเป็นบุคคลล้มละลายอยู่หรือไม่     เคย   ไม่เคย  
5. หรือเป็นบุคคลล้มละลายอยู่หรือไม่     เป็น  ไม่เป็น 
6. ท่านเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่     เคย  ไม่เคย  
7. ท่านเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น 
8. ท่านเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยส์ินเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติหรือไม่  เคย  ไม่เคย 
9. ท่านเป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม 

หรือทบวงการเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น 

10. ท่านเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมืองหรือไม่    เป็น  ไม่เป็น 

11 ท่านเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือไม่    เคย  ไม่เคย 
12. ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม ่  เคย   ไม่เคย    ถ้าเคย เมื่อไหร่ .................................... 
13. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด    ได้   ไม่ได้      อื่นๆ ระบุ ........................................... 
14. ในต าแหน่งงานที่ต้องมีคนค้ าประกัน   ไม่ขัดข้อง  ขัดข้อง 
15. ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงต าหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม   ไม่ขัดข้อง    ขัดข้อง 

ทราบข่าวการรับสมัครจาก ......................................................................................................................................................... 

ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ภายใน ............................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัท ฯ        
จ้างเข้ามาท างานแล้ว หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงานและเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้           
ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธทิี่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ แก่ ธพส. และคืนผลประโยชน์ และค่าตอบแทนใดๆ ที่ ธพส. เคยมอบให้แก่ข้าพเจ้าท้ังหมด 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธพส. ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดใบสมัครงาน รวมถึงให้ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของข้าพเจ้าได้ 

 
 

ลงช่ือ ............................................................ ผูส้มัครงาน 
      (................................................................) 
          ................./.............../................ 
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ส าหรับส่วนทรัพยากรบุคคล 

 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

          ลงช่ือ ............................................................. ส่วนทรัพยากรบุคคล 
    (................................................................) 
         ................./.............../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


