
        

 

 

 

 

 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไป (GENERAL) 

 ต าแหน่งงานท่ีสมคัร :            (1) ………………………………วนัท่ีสมคัร (DATE)……………........ 
(POSITION  TO  APPLY)  : (2)………………………………..(3)…………………………………. 
  FULL  TIME                        PART  TIME 

 เงินเดือนท่ีตอ้งการ (SALARY  REQUIRED) : ………………...….(บาท/เดือน) ( BAHT / MONTH) 
 สามารถเร่ิมงานไดต้ั้งแต่ ........../........./..........หรือตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย...................วนั 
     (COMMENCEMENT  DATE)            (TO  BE  INFORMED  IN  ADVANCE  AT  LEAST)  (DAY) 

 

2.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร (PERSONAL  INFORMATION) 

 ช่ือ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว  (ไทย)     …......…………………………………………….ช่ือเล่น..................................................... 
(NAME)   Mr./Mrs./Miss.(ENGLISH)  …………………………………………...………….(NICKNAME) …………………….… 

 เพศ  (SEX)       ชาย (MALE)         หญิง (FEMALE)         วนั/เดือน/ปี เกิด (DATE  OF  BIRTH  )…….…/….. ……/…….….  
        อาย ุ(AGE)…..…….….ปี     สถานท่ีเกิด (PLACE   OF  BIRTH)….................................................................................................... ......... 
 สัญชาติ (NATIONALITY)……….……. เช้ือชาติ (RACE)….…..… ศาสนา (RELIGION)………………กรุ๊ปเลือด (BLOOD  GROUP)..…... 
 น ้าหนกั (WEIGHT)..................... กิโลกรัม (KGS.)  ส่วนสูง (HEIGHT)..................... เซนติเมตร (CM.) 
 สถานภาพทางทหาร (MILITARY  STATUS)         เกณฑท์หารแลว้ (DRAFTED) 
  ไดรั้บการยกเวน้ (EXEMPTED)  เน่ืองจาก.................................................. ............................................................................ .............. 

 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  ...........................................................................................วนัหมดอาย.ุ.........../................./..................... 
                (IDENTIFICATION  CARD  NO.)                                                                                  (EXPIRED  DATE) 

 สถานภาพการสมรส (MARITAL  SUATUS)     โสด (SINGLE)          สมรสจดทะเบียน (MARRIED)              
          สมรสไม่จดทะเบียน (MARRIED/NON  REGISTERED)                  หยา่ (DIVORCED)                  หมา้ย (WIDOWED) 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั (CURRENT  ADDRESS)   เลขท่ี (NO.)………... หมู่ท่ี (MOO)……… ซอย (SOI)……..……..……………....................... 

ถนน (ROAD)……………….…….......ต าบล/แขวง (TAMBOL)……….......................อ  าเภอ/เขต (DISTRICT)…………………….......
จงัหวดั (PROVINCE)…………………………………………..……….รหัสไปรษณีย ์(POST CODE)…………………….....................
โทรศพัท ์(PHONE)……………...……. โทรสาร (FAX)…………………….มือถือ (MOBILE PHONE)……………….……………… 

 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชน (ADDRESS  ON  IDENTIFICATION  CARD  NO.) เลขท่ี (NO.)…………………… 
หมู่ท่ี (MOO)……… ซอย (SOI)……………..……ถนน (ROAD)…..……..………...ต าบล/แขวง (TAMBOL) ………..………………
อ าเภอ/เขต (DISTRICT)…………………….จงัหวดั (PROVINCE)………………………รหัสไปรษณีย ์(POST  CODE)........................
โทรศพัท ์(PHONE)……….………..… โทรสาร (FAX)………………..….....มือถือ (MOBILE  PHONE)……….……………………. 

 กรณีฉุกเฉินติดต่อไดท่ี้  (EMERGENCY CONTACT)   (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………………………………… 
ท่ีอยู ่(ADDRESS)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท ์(PHONE)……….…………… โทรสาร (FAX)………………..…........มือถือ (MOBILE  PHONE)…..……………………… 
ความสัมพนัธ์ (RELATIONSHIP)…………………………………………………………………………………………………………. 

เร่ือง YES NO หมายเหตุ 
นดัสัมภาษณ์    
นดัตรวจสุขภาพ    
ผลตรวจสุขภาพ    
เร่ิมงาน    

รูปถ่าย (Photograph) 

2 รูป 

แบบฟอร์มส าหรับสมัครงาน (APPLICATION  FORM) 

บริษัท  ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 

110  ถ.ประชาอุทศิ  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 

โทรศัพท์  09-3579-1188,  09-3579-2288 

88/8  ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
       โทรศัพท์ 075-808-888, 075-808-880
     e-mail : tth.hr@thonburithungsong.com



 

4.  ข้อมูลการศึกษา (EDUCATION  INFORMATION) 

ระดบัการศึกษา 
(EDUCATION) 

ช่ือสถาบนัการศึกษา 
(NAME  OF  INSTITUTE) 

ปีท่ีจบ (PERIOD) สาขา 
(FIELD) 

เกรดเฉล่ีย 
(GPA) 

หมายเหตุ 
(REMARK) จาก 

(FROM) 
ถึง 

(TO) 
มธัยมตน้ (MIDDLE SCHOOL)       

มธัยมปลาย  (HIGH SCHOOL)       

ปวช.  (VOCATIONAL  

SCHOOL 1) 

      

ปวส.  (VOCATIONAL  

SCHOOL 2) 

      

ปริญญาตรี (BACHELOR)       

ปริญญาโท  (MASTER)       

ปริญญาเอก (DR/PHD)       

อ่ืน ๆ ระบุ (OTHER)       

3.  ข้อมูลครอบครัว (FAMILY  INFORMATION) 

ล าดบั
ท่ี 

(NO.) 

ครอบครัว 
(FAMILY) 

ช่ือ-นามสกุล 
(NAME) 

อาย ุ
(AGE) 

ต าแหน่ง/อาชีพ 
(POSITION/ 

OCCUPATION) 

ท่ีอยู/่ท่ีตั้งบริษทั 
(ADDRESS/COMPANY) 

* กรณีท่ีอยูเ่หมือนกนัใหร้ะบุว่าเหมือนล าดบัใด * 

โทรศพัท ์
(TELEPHONE) 

1. บิดา      

2. มารดา      

3. พี่น้อง.........คน      

       

     

     

     

4. คู่สมรส      

5. บุตร      

      

     

     

5.  ใบประกอบโรคศิลป์ / ประกาศนียบัตร (LICENSE & CERTIFICATES) 

LICENSE & CERTIFICATE ออกเม่ือ 
 (ISSUED DATE) 

ออกให้โดย 
(ISSUED  BY)  

ออกในประเทศ 
(ISSUED  IN) 

หมดอาย ุ
(EXPIRY  DATE) 

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ 
(LICENSE NUMBER) 

      
      
      



 

6.  ข้อมูลประวตักิารท างาน (PRESENT / PREVIOUS  EMPLOYMENT) 

ล าดบั
ที่  

(NO.) 

ช่ือและท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 
(NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER) 
(เร่ิมจากงานท่ีท าปัจจุบนัหรือคร้ังสุดทา้ย) 

จาก  
(FROM) 
เดือน/ปี 

ถึง   
(TO) 
เดือน/ปี 

ระยะเวลา  
(ปี) 

(PERIOD) 

ต าแหน่ง
(POSITION) 

ลกัษณะงาน 
(DESCRIPTION  OF  

WORK) 

เงินเดือนสุดทา้ย 
(LAST SALARY) 

สาเหตุที่ออก 
(REASON  FOR  

LEAVING) 

         

         

         

         

 

8.  ข้อมูลด้านทกัษะ (PROFICIENCY / SPECIAL   SKILLS   INFORMATION) 

ประเภท 
(TYPE) 

ระบุ 
(SPECIFIC) 

ดี 
(GOOD/FLUENT) 

พอใช ้
(FAIR) 

ไม่ดี 
(POOR) 

หมายเหตุ
(REMARK) 

ภาษา 
(LANGUAGES) 

องักฤษ (ENGLISH)     

จีน       (CHINESE)     

อ่ืนๆ    (OTHER)………………………..     

คอมพิวเตอร์
(COMPUTER) 

Microsoft office…………………………..     

Drupal     

Photoshop     

พิมพดี์ด 
TYPING 

องักฤษ  (ENGLISH)     

ไทย       (THAI)     

 ความสามารถในการขบัข่ี     รถยนต ์(CAR)                                        ได ้(YES)                                     ไม่ได ้(NO) 
(DRIVING ABILITY)         รถจกัรยานยนต ์(MOTORCYCLE)       ได ้(YES)                                     ไม่ได ้(NO) 

 ใบอนุญาตขบัข่ี          รถยนต ์(CAR)                                                   มี (YES)                                       ไม่มี (NO) 
 (DRIVING LICENSE)    รถจกัรยานยนต ์(MOTORCYCLE)                   มี (YES)                                       ไม่มี (NO) 

9.  งานอดิเรก (HOBBIES)  (1.).......................................................................... (2.)............................................................................................... .. 
       (3.)...................................................................... .........................................(4.).................................................................................................. 
10.  ท่านเคยประสบอุบติัเหตุในงานหรือไม่      เคย  จ  านวน...........คร้ัง สาเหตุของอุบติัเหตุ...........................................................   ไม่เคย 

7.  ข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนา (HRD/TRAINING  INFORMATION) 

ล าดบัท่ี 
(NO.) 

หลกัสูตร (COURSES) ระยะเวลา (PERIOD) จดัโดยสถาบนั 
(ARRANGED  BY) จาก (FROM) ถึง (TO) 

     
     
     
     



11.  ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ (DO  YOU  HAVE  PERSISTENT  OR  NOT)       มี (YES)  ระบุ....................................................   ไม่มี (NO) 
12.  ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ (HAVE  YOU  EVEER  BEEN  SERIOUSLY  OR  CONTRACTED  WITH  

CONTAGIOUS  DISEASE ?)                          เคย (YES)  ระบุ....................................................................................................    ไม่เคย (NO)  
13.  ท่านยนิยอมให้บริษทัฯ  ตรวจสอบประวติัของท่านจากนายจา้งเดิมหรือไม่    ยนิยอม       ไม่ยนิยอมเพราะ.................................................... 
14.  เหตุผลและแรงจูงใจท่ีท่านมาสมคัรงานกบับริษทั.................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... ................................................................... ........................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................................................................. ..... 
15.  ท่านรับทราบข่าวสารรับสมคัรงานจาก  (SOURCES  OF  INFORMATION )
(ระบุ)...................................................................................... .................................................................................................................................... . 
16.  ท่านมีญาติหรือเพ่ือนท่ีท างานในบริษทัน้ีหรือไม่  (ระบุ ช่ือ-นามสกุล)............................................................................................................. .. 

 

               ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นจริงทุกประการ  หลงัจากบริษทัจา้งเขา้มาท างานแลว้ปรากฏว่าขอ้ความ
ในใบสมคัรงาน  เอกสารท่ีน ามาแสดง    หรือรายละเอียดท่ีให้ไวไ้ม่เป็นความจริง  บริษทัฯ  มีสิทธ์ิจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชย
หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

Certify  that  all  statements  given  in  this  application  form  are  true.  If  any  is  found  to  be  untrue  after  engagement ,       the  company  
has  the  right  to  terminate  my  employment  without  any  compensation.  

 

*  ขา้พเจา้ยนิยอมให้บริษทัฯ เปล่ียนแปลงต าแหน่ง/หน่วยงาน  ตามความเหมาะสมโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 
*  I  consent  to  my  position  or  department  rotation ,  as  appropriate , without  any  dispute.  
*  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า  ขา้พเจา้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมาปฏิบติังาน  และท่ีพกัระหว่างการปฏิบติังาน 
*  I  declare  that  I  have  no  transportation  problems  from  hospital  to  accommodation  during  on  duty. 
*  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า  ขา้พเจา้ไม่เก่ียวขอ้ง  หรือติดยาเสพติดทุกประเภท  ไม่ว่าเป็นผูค้า้  หรือผูเ้สพ  ทั้งส้ิน 
*  I  confirm  that  I  am  not  related  to  all  kinds  of  drug  addicts. 
 
 
 

   ลายมือช่ือ……………………………………………………ผูส้มคัร  (Applicant’s  Signature) 
                                                                                      วนัท่ี................../.................................../....................... 
 
พร้อมนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานสมคัรงาน  ดังนี้ (Supporting  Documents  as  Following) 
       รูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  จ  านวน  2  รูป (Photographs (Direct Front & no hat) Size 2” or  1”) 
       ส าเนาบตัรประชาชน (ID  CARD)   
       ส าเนาทะเบียนบา้น (Census) 
       ส าเนาหลกัฐานการศึกษา / ส าเนาใบระเบียน  ( Transcript)  
       ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  (Professional  License) 
       ใบรับรองการผา่นงาน (ถา้มี) (Employmentinformation  or  Certificate  (if available) 
       ส าเนาหลกัฐานทางทหาร (Military  Document)           
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  (Others) ........................................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. .................................................................................................. .... 

 

 



แผนที่ตามภูมิล าเนา  (พอสังเขป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน  (พอสังเขป) 


