
 
  ใบสมัครนักศึกษาฝกงาน 
  Employment Application 

 
เลขที่  วันที่ 
Ref. Number ........................................................................  Date ........................................................................ 
โปรดเขียนขอความลงในใบสมัครใหครบถวน 
Please fill this form in complete. 

ตําแหนงงานที่ตองการสมัคร 
Position Applied  1. ........................................................................................ 2. ...................................................................................... 
วันที่พรอมจะเริ่มงานได 
Starting Date ...................................................................... 

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว 
Name Mr./Mrs./Miss  ............................................................................................... ............................................................................................... 
 ภาษาไทย Thai Language ภาษาอังกฤษ English Language 
ที่อยูที่สามารถตดิตอได ....................................................................................................................................................................................................... 
  โทรศัพท 
.............................................................................................................................................. Telephone No. .................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน ....................................................................................................................................................................................................... 
  โทรศัพท 
.............................................................................................................................................. Telephone No. ....................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ภูมิลําเนา น้ําหนัก กก. สวนสูง ซม. 
Date of Birth ................................... Age ....................... Place of Birth ............................ Weight ............................ kg. Height .............................. cm. 
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
Race .............................................................. Nationality ................................................................. Religion .................................................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี วันหมดอายุ  สถานที่ออกบัตร 
Identity Card No.  .......................................... Expiry Date ................................................................. Issued By ............................................................... 
สถานภาพการสมรส  โสด  แตงงานแลว  แยกกันอยู  หมาย  หยา 
Marital Status  Single  Married  Separated  Widowed  Divorced 
บิดา/มารดา  อยูรวมกัน  แยกกันอยู  หยา  (บิดา/มารดา) ถึงแกกรรม 
Parent  Live Together  Separated  Divorced  (Father/Mother) Died 
บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน ช่ือ ความสัมพันธ 
In case of emergency please contact  Name .............................................................................. Relations .................................................................... 
ที่อยู   โทรศัพท 
Address ............................................................................................................................................ Telephone No. ........................................................... 
 

รายละเอียดครอบครัว 
Family Details 

ชื่อ-นามสกุล 
First Name-Last Name 

อายุ
Age

อาชีพ/ตําแหนง
Occupation/Position

ที่อยู/สถานที่ทํางาน 
Address/Office Address 

โทรศัพท
Telephone No.

บิดา Father  
มารดา Mother  
พี่นอง ................ คน 
Brother/Sister 
 
 
 
 
 

 

ทานเปนคนที่ ................ 
You are number 

 

ภรรยา/สามี 
Wife/Husband 

 

จํานวนบุตร/ธิดา คน 
No. of Children ............................. Persons 

ติดรูปถาย 
Photo 
(ถาม)ี 

 



ประวัติการศึกษา 
Education Background 

ระดับการศึกษา 
Level 

ชื่อสถาบันการศกึษา/ที่ตั้ง 
Institute/Location 

วุฒิที่ไดรับ 
Degree/Certificate

สาขา 
Major

ตั้งแต พ.ศ. 
From Date 

ถึง พ.ศ. 
To Date 

คะแนนเฉลี่ย 
G.P.A.

ประถมศึกษา 
Primary School 

   

มัธยมศึกษา 
Secondary School 

   

ปวช. 
Vocational 

   

ปวท./ปวส. 
Diploma 

   

ปริญญาตรี 
Bachelor 

   

 

 ปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา  สาขา 
 Level of Present Study .............................................................. Institute .......................................................... Major ................................................. 
 ภาคปกติ  ภาคคํ่า  อื่น ๆ คาดวาจะจบป 
 Day Time Course   Evening Course  Other ....................................................... Expected Graduation ........................ 
 
ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกงาน 
Job Training/Inspection/Apprenticeship 

ชื่อหลักสูตร 
Course 

สถาบัน 
Institute 

วุฒิที่ไดรับ
Degree/Certificate

ระยะเวลา
Period

   
   
   
   
 
ความสามารถทางภาษา 
Language Ability 
 

ภาษาตางประเทศ 
การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing

ความเขาใจ 
Understanding 

Language ดี
Good 

พอใช 
Fair 

เล็กนอย
Poor

ดี
Good

พอใช
Fair

เล็กนอย
Poor

ดี 
Good 

พอใช
Fair

เล็กนอย
Poor

1. อังกฤษ 
 (English) 

    

2. อื่น ๆ 
 (Others) .................................... 

    

 
ความสามารถพิเศษ 
Special Ability 

พิมพดีด 
Typing 

คอมพิวเตอร 
Computer

อ่ืน ๆ 
Others 

ไทย คํา/นาที 
Thai wpm. 
อังกฤษ คํา/นาที 
English wpm. 
ขับรถยนต  ได  ไมได 
Drive Car  Yes  No 
ขับรถจักรยานยนต  ได  ไมได 
Ride Motorcycle  Yes  No 

มีรถยนตสวนตัว  มี  ไมมี
Own a car  Yes  No 
มีรถจักรยานยนต  มี  ไมมี 
Own a motorcycle Yes No

ใบอนุญาตขับข่ี  มี เลขที่  ไมมี
Driving License  Yes No. .................................  No 
ใบอนุญาตขับข่ี  มี เลขที่  ไมมี 
Driving License Yes No. ................................. No



ประสบการณการทํางาน (เริ่มจากงานปจจุบันแลวยอนหลังไปตามลําดับ) 
Working Experience (Start with your present and previous positions) 
1. ชื่อบริษัท 
 Company's Name 

 ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ที่อยู โทรศัพท 
Address Telephone No. 
ลักษณะงานที่รับผดิชอบโดยยอ 
Brief Responsibility 
 
วันเร่ิมงาน ถึง 
Date Employed To 

ตําแหนงแรกเขา 
First Position

ตําแหนงสุดทาย 
Last Position 

2. ชื่อบริษัท 
 Company's Name 

 ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ที่อยู โทรศัพท 
Address Telephone No. 
ลักษณะงานที่รับผดิชอบโดยยอ 
Brief Responsibility 
 
วันเร่ิมงาน ถึง 
Date Employed To 

ตําแหนงแรกเขา 
First Position

ตําแหนงสุดทาย 
Last Position 

 
โปรดใหชื่อและทีอ่ยูของบุคคลที่สามารถอางอิงถึงความสามารถของทานได 
สําหรับนักศึกษาฝกงาน โปรดระบุชื่อและที่อยูของอาจารยประจําวิชาและอาจารยทีป่รึกษาที่สามารถอางอิงถึงตวัทานได 
Please give name and address only those who have known you in a professional ability. 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

ตําแหนง 
Position 

ที่อยู/สถานที่ทํางาน
Address/Office Address

โทรศัพท
Telephone No.

   
   
   
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ขาพเจายินดีใหบริษัทสอบประวัติเก่ียวกับตัวขาพเจาได และหาก
ขาพเจาไดรับการพิจารณาเขาทํางาน และบริษัทตรวจสอบวาขอความที่ใหไวไมตรงกับความจริง ขาพเจายินดีใหบริษัทยกเลิกสัญญาจางของขาพเจาทันที โดย
ขาพเจาจะไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท 
I certify that my answers or evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be 
considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever. 
 
 
 
 ลงช่ือ  ผูสมัคร 
 Signature …………………........................…................ Applicant 
  (…………………......................…................)  
 วันที่  
 Date ………………/………………/……………… 


