
 

 

 

           

            No.   

                     วนัที่ (Date) 
 แผนก Department      ต ำแหน่งที่สมคัร Position applied for 

 เงินเดือนที่ต้องกำรอยู่ระหว่ำง     พร้อมที่จะท ำงำน วนัที่ Date ready to start 

 Range of Salary Expected   

รายละเอยีดส่วนตัว  PERSONAL DATA 

 ชื่อภำษำไทย นำย / นำง / นำงสำว        ชื่อเล่น 
 Name in Thai          Nickname 
 ชื่อภำษำองักฤษ 
 Name in English  Mr. / Mrs. / Miss 
 ที่อยู่ปัจจบุนั        โทรศพัท์มือถือ 
 Present Address        Mobile Phone 
 

 E-Mail    :                   
 วนัเดือนปีเกิด   อำย ุ  สญัชำต ิ       ศำสนำ       จังหวดัที่เกิด 
 Date of Birth   Age  Nationality      Religion      Place of Birth 
 บตัรประชำชนเลขที ่    ลงวนัที ่   วนัหมดอำย ุ  ออกให้ ณ อ ำเภอ 
 ID. Card No.    Date of Issued  Expiry Date  Issued by 
 ส่วนสงู  น ำ้หนกั  สีผิว        สีตำ            สีผม            กรุ๊ปเลือด 
 Height  Weight  Color of complexion       Color of eyes           Color of Hair            Blood Group 
 พนัธะทำงทหำร  พ้นพนัธะแล้ว  ผ่อนผนั       ยงัไม่พ้นพนัธะ  ต ำหนิหรือแผลเป็น 
 Military Training  Exempted   Pending       Not Exempted  Scar / Mark 

สถานภาพสมรส   MARITAL STATUS 

      โสด   สมรส       ม่ำย            แยกทำง       หย่ำ      หมัน้ 
      Single   Married       Widowed           Separated  Divorced       Engaged 
 ถ้ำสมรสแล้วมีทะเบียนสมรสหรือไม่   มี  ไม่มี  จ ำนวนบตุร 
 If married, have you a marriage Certificate  Yes  No  No. of Children 
 ชื่อคู่สมรส     อำชีพ    ท ำงำนบริษัท 
 Spouse’s name    Occupation   Company name 
 ที่ตัง้      ต ำแหน่ง     อตัรำเงินเดือน 
 Office’s address     Position     Salary 

รายละเอยีดเกี่ยวกบับุตร   DETAILS OF CHILDREN 

 ชื่อ     Name    

 เพศ   Sex 

 วนั เดือน ปีเกิด   Date of birth 

ข้อมูลทางครอบครัว  FAMILY DATA 
 ชื่อบิดำ     อำย ุ  อำชีพ   ที่ท ำงำน 
 Father’s Name    Age  Occupation  Office 
 ชื่อมำรดำ     อำย ุ  อำชีพ   ที่ท ำงำน 
 Mother’s Name    Age  Occupation  Office 

 ที่อยู่บิดำมำรดำ Present address      โทรศพัท์มือถือ  mobile No. 

 จ ำนวนญำติ, พี่, น้อง  Number of relatives 

 

 

รูปถ่ำยปัจจบุนั 
Photo 

ขนำด 2”  2 รูป 
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ประวัติการศึกษา  EDUCATION BACKGROUND 

 ชื่อโรงเรียน-ที่ตัง้ 
Name of School-Location 

ปีกำรศกึษำที่จบ 
Year Graduated 

วฒิุที่ได้รับ 
Degree Received 

ประถมศกึษำ Elementery School    

มธัยมศกึษำ Secondary School    

เตรียมอดุมศกึษำ High School    

อำชีวศกึษำ Vocational School    

มหำวิทยำลยั University    

อ่ืนๆ  Other    

ข้อมูลใบประกอบโรคศิลป์ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (License & Certificate) 

ใบประกอบวิชำชีพ/ใบประกำศนียบตัร 
License & Certificate 

ออกเม่ือวนัที่ หมดอำย ุ ออกให้โดย เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ/ใบประกำศ 

(Issued Date) (Expiry Date) (Issued By) (License numbet) 

     

     

     

ความช านาญพเิศษ  SPECIAL QUALIFICATIONS 
 

ภำษำตำ่งประเทศ 
Foreign Languages 

พดู  Speak อ่ำน Read เขียน Write 
ดีมำก 

Very Good 
ดี 

Good 
พอใช้ 
Fair 

ดีมำก 
Very Good 

ด ี
Good 

พอใช้ 
Fair 

ดีมำก 
Very Good 

ด ี
Good 

พอใช้ 
Fair 

          
          
          

 

 พิมพ์ดีด   ไทย    ค ำ/นำท ี  องักฤษ    ค ำ/นำท ี
 Typing Speed  Thai    W/M  English    W/M 
 คอมพิวเตอร์โปรแกรม  
 Computer skill program 

 ใบขบัขี่รถยนต์เลขที่  
 Driver license number 
 กีฬำ       งำนอดิเรก 
 Sport       Hobbies 
 ท่ำนเคยถกูจบั, ถกูฟ้องหรือถกูควบคมุหรือไม่ 
 Have you ever been arrested, Charged, or taken into custody ? 
 ถ้ำเคยโดนข้อหำอะไร ? If “Yes” , what malady ? 
 ท่ำนเคยสมคัรงำนกบับริษัทนีห้รือไม่ ? Have you ever applied to this company before ?   ไม่เคย No 
           เคย Yes    ต ำแหน่งที่สมคัร Yes. For what position ? 

ผู้รับรอง  PERSONAL REFERENCES 

 ชื่อผู้ให้กำรรับรอง สอบถำมประวตัิได้       อำชีพ 
 Name of Reference Person        Occupation 
 สถำนที่ท ำงำน      โทรศพัท์    ต ำแหน่ง 
 Office       Mobile No.   Position 
  
 

แก้ไขครัง้ที่ 0/   16.11.60    FM-HR-038    2/4 



รายละเอยีดการท างานในปัจจุบัน  PRESENT EMPLOYMENT DATA 

 สถำนที่ท ำงำนปัจจบุนั 
 Where are you now employed ? 
 ที่ตัง้         โทรศพัท์ 
 Address         Tel. No. 
 วนัเร่ิมท ำงำน   ต ำแหน่งท ำงำนเร่ิมต้น     เงินเดือน 
 Starting Date   Starting Position     Salary 
 ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั    เงินเดือนปัจจบุนั    ลกัษณะงำนโดยสงัเขป 
 Present Position    Present Salary    Responsibilities 
 
  
 เหตทุี่ต้องเปลี่ยนงำน 
 Reason for changing your job 

ประวัติการท างานท่ีผ่านมา  PREVIOUS EMPLOYMENT RECOND 

ชื่อหน่วยงำน-ที่ตัง้-โทรศพัท์ 

Firm’s Name-Address 

ระยะเวลำท ำงำน 

Period of Employment 

ต ำแหน่ง 

Position 

เงินเดือน 

Salary 

ใบผ่ำนงำน 

Letter of Recommendation 

เหตผุลที่ออก 

Reason for Leaving 

 เร่ิมต้น 
 

สิน้สดุ 

   มี YES 

ไม่มี  NO 

 

 เร่ิมต้น 
 

สิน้สดุ 

   มี YES 

ไม่มี  NO 

 

 เร่ิมต้น 
 

สิน้สดุ 

   มี YES 

ไม่มี  NO 

 

 

 ท่ำนเคยถกูไล่ออกหรือถกูพกังำนจำกนำยจ้ำงเดิมบ้ำงหรือไม่  ถ้ำเคยเพรำะเหตใุด  เคย   Yes   ไม่เคย   No. 
 Have you ever been dismissed or suspended from employment ?  If yes, give reason 
 
  

 บคุคลที่สำมำรถแจ้งได้เม่ือมีกรณีฉกุเฉิน   Name & Address of person of notify in case of emergency  : 
 ชื่อ      ที่อยู่     มือถือ 
 Name :      Address:     Mobile : 
  

 ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ท ำกำรสบืสวนข้อควำมที่เขียนลงนีแ้ละหำกข้อควำมใดเป็นเท็จก็ให้ถือว่ำเป็นสำเหตแุห่งกำรบอกเลิกจ้ำงได้โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือ 
 ชดเชยแต่ประกำรใด 
 ข้ำพเจ้ำผู้สมคัร ขอให้ค ำรับรองว่ำ หำกบริษัทรับข้ำพเจ้ำเข้ำท ำงำนแล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร และปฏิบตัิตำมค ำสัง่ ระเบียบ 
 และข้อบงัคบัอย่ำงเคร่งครัดทกุประกำร และข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมว่ำ ในระยะ 120 วนัแรก นบัแต่วนัที่เข้ำท ำงำน ถือว่ำเป็นกำรทดลองปฏิบตัิงำนชัว่ครำวเท่ำนัน้ 
 หำกกำรท ำงำนหรือควำมประพฤติของข้ำพเจ้ำ ไม่เหมำะสมกบัควำมประสงค์ของบริษัท ข้ำพเจ้ำยอมหยดุกำรท ำงำนในวนัรุ่งขึน้จำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้จดักำร 
 I authorize investigation of all statements contained in this form and understand that any false statements made herein will be sufficient cause for 
 Termination without  notice, severance pay or any compensation whatsoever. 
 I vow that upon acceptance for employment. I will do my best to perform my position with honestly and diligence : I will strictly obey all rules and 
 regulations set forth by management cheerfully and without malice. 
 I further agree that the first 120 days with this firm shall be considered as a probational period. Should my performance on the job or my behavior 
 And conduct be considered as not appropriate or agreeable to the best interests of Patch Sales Group, my employment may be terminated 
 immediately at the time of such notification by my immediate superior or the Personnel manager whichever the case may be. I agree that such 
 termination will eliminate the company from any all indemnity from accursed claims. And I will accept as final and complete, such wages as I shall  
 have an earned up to the date of notification from past pay date. 
 

 ลงช่ือผู้สมคัร       วนัที่สมคัร 
 Applicant’s signature      Date 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านัน้ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ                                                                       วนัที่ 
              ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ                                                                       วนัที่ 
              ผู้จดักำรฝ่ำย 

 

ความเหน็กรรมการผู้จัดการ / ผู้อ านวยการบริหาร 
 

 

       อนมุตัิให้ว่ำจ้ำงในต ำแหน่ง 
 

       เงินเดือน 
 

       รำยได้พิเศษอ่ืนๆ 
 

       ให้มีระยะทดลองงำน 120 วนั 
 

       ไม่ต้องทดลองงำน 
 
     ลงช่ือ                                                                  วนัที่ 
               (กรรมกำรผู้จดักำร / ผู้อ ำนวยกำรบริหำร) 

 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

หลักฐานที่แนบ 
 

     รูปถ่ำยขนำด 2 นิว้ หน้ำตรงไม่สวมหมวก จ ำนวน 2 รูป 

     ส ำเนำบตัรประชำชน 

     ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

     ส ำเนำวฒุิกำรศกึษำ / ใบปริญญำบตัร  

     ส ำเนำใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกำศนียบตัร 

     ส ำเนำใบรับรองกำรผ่ำนงำน 

     ส ำเนำใบรับรองกำรฝึกอบรม 

     ส ำเนำใบส ำคญัสมรส 

     ส ำเนำใบสตูิบตัรบตุร 
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