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 (กรุณากรอกข้อมูลใหล้ะเอียดมากทีส่ดุถา้มี Please answer each question clearly and completely. 
Type or print in ink. If you need more space, attach additional pages of the same size )                 

 
 

ติดรูปถ่าย  
ต าแหนง่ที่สมคัร Applied Position ………………………………………………….    

 เงินเดือนที่คาดหวงั Expected Salary:                                . บาท Baht                                                                 
 ข้อมูลส่วนตัว PERSONAL  DETAILS 

 1 ค าน าหน้าช่ือ  
          นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Ms. อื่นๆ Other เพศ Gender   

 ชาย Male      หญิง Female 

  ช่ือ………………………………............................................ นามสกลุ………………………………………………………. 
  ช่ือภาษาองักฤษ Name (in Eng.):        

…………………………………………………………………… 
นามสกลุภาษาองักฤษ Surname (in Eng.):. 
………………………………………………………………….. 

 2 วนัเกิด Date of Birth: วนั Day:                .  เดือน Month:         ..           .  ปี Year:                    . อาย ุAge:…………………….  
ภมูิล าเนา Domicile :  ……………………………………………………….…...... หมูโ่ลหิต Blood Group : ……….................. 
เชือ้ชาติ Citizenship : ………………….….สญัชาติ Nationality : …………………...........ศาสนา Religion :                            .  
เลขที่บตัรประชาชน I.D. Card No. : ………………………………………..บตัรหมดอาย ุExpiration Date……………………… 
สว่นสงู Height ………………..cm     น า้หนกั Weight……………………kg 

  ภาวะทางทหาร Military status  
                                ได้รับการยกเว้น Exempted                                 ปลดเป็นทหารกองหนนุ Served                     
                                           ผา่นการเกณฑ์ทหารแล้ว Completed                  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ Not yet served 

 3 ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน Permanent Address …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  ที่อยูปั่จจบุนั Present Address  ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  โทรศพัท์ Telephone  :                                      .  โทรศพัท์มือถือ Mobile Phone : ………………………………………………..  
อีเมล ์Email : ………………………………………………………………………………………. 

 4 สถานภาพ   Marital Status:    โสด Single     สมรส Married     หม้าย Widowed     หยา่ร้าง Divorced 
ช่ือคูส่มรส : ……………………………………………………………..อาย ุ: ……………….อาชีพ : ……………………………… 
Spouse’s name.                                                                              Age.                        Occupation  

  จ านวนบตุรของผู้สมคัร No. of Children:                      .คน persons 
ล ำดับ No.. เพศ Gentle อำยุ Age 
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 5 ช่ือบิดา Father’s name: 
……………………………...……………....อาย ุAge : ……... 

อาชีพ Occupation: 
……………………………... 

 มีชีวิตอยู ่alive  
 ถึงแก่กรรม pass away 

  ช่ือมารดา Mother’s name: 
……………………………...……………....อาย ุAge: ……… 

อาชีพ Occupation: 
……………………………... 

 มีชีวิตอยู ่alive  
 ถึงแก่กรรม pass away 

 
6 บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน Person to contact in emergency: ………………………………………………………..

ความสมัพนัธ์ Relationship: ……………………...สถานท่ีติดตอ่ Contact Address: …………………………………………........  
……………………………………………………………………….โทรศพัท์ Telephone: ………………………………………... 

 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ Education 

 
7 ชื่อสถำนศกึษำ  

Name, Place and Country  

ระยะเวลำที่ศึกษำ Attended วุฒกิำรศึกษำ 

Degrees 

สำขำวชิำเอก  

Major  
จำก From 

(Month/Year) 
ถงึ To 

(Month/Year) 
       
       
       
       
       
       
 ประสบกำรณ์ท ำงำน Work Experience  
 8 

ช่ือบริษัท Company name 
จำก From  ถึง To  ต ำแหน่ง  

Position 
เงนิเดือน 
Salary  

สำเหตุที่ออก 
Reason for leaving 

        
        
        
        
        
        
        
        
 กำรฝึกอบรม Training courses / learning activities 

 9 
ชื่อหลักสตูร Course 

ปีที่ รับกำรอบรม  
Year 

ใบรับรอง/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ 
Certificate or Diplomas obtained 

     
     
     
     
     



         
 

FM-HR-03 ใบสมคัรงาน   R00                                          Effective date : 18/11/2016 Page 3 
 

 ทักษะด้ำนภำษำ (Language Ability 

 10 ภำษำ Languages กำรอ่ำน Read กำรเขียน Write กำรพูด Speak 

  ภาษาไทย Thai  พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

 พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

 พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

  ภาษาองักฤษ English  พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

 พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

 พอใช้ Poor  
 ปานกลาง Fair 
 ดีมาก Excellent  

  ภาษาอื่นๆ (ระบ)ุ Other (Specify) 
 

   

 ควำมสำมำรถด้ำนอื่นๆ Special Ability 

 11 พิมพ์ดีด Typing  
      ไมไ่ด้ No                   ได้ Yes                               ไทย  Thai                      องักฤษ  English 
  คอมพิวเตอร์ Computer skill 
                          Word                            Excel Power point 
                          Programming …………………………………..       Other …………………………………………….      
 Other 

 12 ทา่นเคยจ าคกุหรือต้องคดีอาญาหรือไม ่ถ้าเคยโปรดระบลุกัษณะของการกระท าผิด 
Have you ever been convicted of crime?  

 เคย  Yes  ไมเ่คย No 

  *If yes, explain number of conviction(s), nature of offense(s) leading to conviction(s), how recently such 
offense(s) was/were committed, sentence(s) imposed, and type(s) of rehabilitation 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ทา่นเคยถกูให้ออกจากงาน/ไลอ่อก/ เลกิจ้างหรือไม่ ถ้าเคย, เพราะอะไร 

Have you ever been dismissed/ discharged from employment for any reason?  
If yes, please indicate: …………………………………………………................... 

 เคย  Yes  ไมเ่คย No 

  ทา่นเป็นผู้ติดหรือเคยติดยาเสพตดิหรือไม่  
Are you addicted to drugs or ever been habit-forming drug ? 

 เคย  Yes  ไมเ่คย No 

  ปัจจบุนัทา่นด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง  
Are you currently holding  political officer?      

  ใช่ Yes    ไม ่ No 

  ทา่นมีญาติพี่น้อง หรือเพื่อนท างานกบั IACG หรือไม ่ 
Are any of your family members or friends employed in the IACG?  

  มี  Yes        ไมม่ี No 

  ช่ือ-สกลุ Name – Surname : …………………………………………… …………………………………………….. 
ความสมัพนัธ์ Relationship : ……..………………………… สงักดั Department : ………………………………. 
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 13 ทา่นทราบขา่วการรับสมคัรงานจากที่ใดมใีครแนะน าทา่นมาสมคัรงานนี ้ 
Who recommend you to apply this job?:   
S               Website ..................................  หนงัสอืพิมพ์ Newspaper:……………………………. 
                 มีผู้แนะน า Suggest (Specify) : …………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  สามารถปฏิบตังิานตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศได้หรือไม ่Can you work in another province or another country? 
             ไมไ่ด้ No          ได้ Yes              อื่นๆ Other Please specify …....................................................................... 
ทา่นขบัรถได้และมใีบขบัขี่หรือไม ่Do you have driver’s license?              ใช่ Yes                  ไมใ่ช่ No 
เดินทางมาท างานอยา่งไร What is your means of transportation to work?   ……………………………………………… 

  ถ้ามใีบขบัขี่โปรดระบ ุIf you have driver’s license please specify 
หมายเลขใบขบัขี่ Driver’s license number ……………………………. วนัหมดอาย ุExpiration date …………………... 

  ทา่นมีปัญหาด้านสขุภาพหรือไม ่Do you have any medical problems? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

  หากบริษัทฯ มคีวามประสงค์จะจ้างเข้าท างาน ทา่นสามารถเข้าปฏิบตัิงานภายใน If you are offered employment, what 
is the earliest date on which you will be available to start work ?……………….. …………….วนั day /  เดือน month 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครนีห้รือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวกับการนี เ้ป็นความจริงทุกประการ  
หากปรากฎในภายหลงัว่าข้าพเจ้าปกปิดความจริงและ/หรือให้ข้อมูลเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ พิจารณาเลิกจ้าง
ข้าพเจ้าได้ทนัทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าบริษัทฯได้รับความเสียหาย ด้วยประการใดๆ  
ในกรณีนีข้้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ แก่บริษัทฯจนครบถ้วน โดยไม่ยกข้ออ้างใดๆ ขึน้โต้แย้งกับบริษัทฯ  
เป็นอนัขาด 
 I certify that all information given above together with the other necessary documents related to my job 
application are true and correct. I acknowledge that if it is proven that I have concealed and/or given false 
information. The Company had the right to terminate my employment immediately without any compensation or 
severance pay, I also agree to compensate the Company for any damage incurred from the provision of any 
false information. 

 
   
   
    …………………………………………………............ 
  ลายมือช่ือผู้สมคัร  ……………………………………………………………... 

                                                                 Signature of applicant 
  วนัท่ี Date :…………………………………  
   
  

 
 


