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อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
ใบสมัครงาน 

APPLICATION  FOR  EMPLOYMENT 
ต ำแหน่งท่ีสมคัร 
POSITION APPLIED FOR  :  1………………………………………………….   2. ………………………………………………… 
เงินเดือนที่ตอ้งกำร                 บำท/เดือน       พร้อมเร่ิมงำนวนัท่ี   
SALARY REQUIRED :  ……………………………..…….  Baht/Month     DATE READY TO START ………………………………….. 
1.  รายละเอียดส่วนตัว  :  PERSONAL  DETAILS 
 

ช่ือ - นำมสกลุ  
Name : ………………………………………………………………….. 
วนัเดือนปีเกิด 
Date of Birth : ………………………………………………………….. 
สถำนท่ีเกิด 
Place of Birth :  ………………………………………………………. 

 

อำย ุ   เช้ือชำติ 
Age : …………………….   Ethnicity :  ……………………………    
น ้ำหนกั      สัญชำติ 
Weight : ………………….  Nationality : …………………………. 
ส่วนสูง      ศำสนำ 
Height : …………………..  Religion : ……………………………. 

 

บตัรประชำชนเลขท่ี                                                                             ออกให้ ณ 
Identification no : ………………………………………………………. Issued by : ……………………………………………………………….. 
วนัออกบตัร      วนัหมดอำย ุ
Issued Date : ……………………………………………………………. Valid until : ………………………………………………………………… 
ท่ีอยูปั่จจุบนั       
Present Address :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์ (บำ้น) :       โทรศพัทมื์อถือ 
Telephone no. (House) : …………………………………………………  Telephone no. (Molie) : ……………………………………… 
2.  รายละเอียดครอบครัว :  FAMILY  DETAILS 
 
สถำนภำพสมรส           โสด        สมรส         หมำ้ย            หยำ่          แยกกนัอยู ่
Marital Status :   Single   Married  Widow  Divorced  Separated 
ช่ือคู่สมรส         จ ำนวนบุตร 
Spouse’s Name : …………………………………………………………… no. of children : ……………………………………………………… 
อำชีพ         
Occupation : ………………………………………………………………..   
ท่ีท ำงำน / บริษทั 
Office : ……………………………………………………………………..    
 

ช่ือบิดำ         อำย ุ  ปี         ยงัมีชีวิต          เสียชีวิต 
Father’s Name : ……………………………………………….   Age……………..Year  Alive  Passed Away 
อำชีพ           ท่ีท ำงำน 
Occupation : …………………………………………………..    Office …………………………………………………………………………….. 
ช่ือมำรดำ         อำย ุ  ปี         ยงัมีชีวิต          เสียชีวิต 
Mother’s Name : ……………………………………………….   Age……………..Year  Alive  Passed Away 
อำชีพ         ท่ีท ำงำน 
Occupation : …………………………………………………..          Office ……………………………………………………………………. 
ท่ีอยูบิ่ดำ - มำรดำ          โทรศพัท ์
Home Address :  …………………………………………………………………………………  Telephone : ………………………………………
  
 

จ ำนวนพ่ีนอ้ง (รวมผูส้มคัร)        คน     ชำย      คน       หญิง     คน      ผูส้มคัรเป็นคนท่ี        ของครอบครัว 
Number of brother and sister (Included Applicant)……Persons    Male……Persons    Female………..Persons  You are no.…….of your family 
 

 ล าดับ 
No. 

ช่ือ-สกุล 
NAME 

อายุ 
AGE 

อาชีพ 
OCCUPATION 

สถานที่ท างาน/สถานศึกษา 
OFFICE/SCHOOL 

 

 1      
 2      
 3      
 4      
 5      
       
3.  รายละเอียดการศึกษา  :  EDUCATIONAL  DETAILS 

 

รูปถ่าย 

เพศ : Sex 
 

อาย ุ: Age 
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 ระดับการศึกษา  

EDUCATION LEVEL 
ช่ือสถานศึกษา 

NAME OF  SCHOOL 
จาก-ถึง 

FROM-TO 
วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ 

DEGREE OBTAINED 
วิชาเอก 

 MAJOR 
SUBJECT 

คะแนนเฉลี่ย 
AVE. GRADE 

 

 ประถมศึกษำ 
Primary School 

      

 มธัยมตอนปลำย 
High School 

      

 อำชีวศึกษำ 
Vocational 

      

 วิทยำลยั / อำชีวชั้นสูง 
College 

      

 มหำวิทยำลยั 
University 

      

 อ่ืน ๆ ระบ ุ………………. 
Other 

      

 

    กิจกรรมพิเศษในระหว่ำงศึกษำ :  EXTRA  CURRICULAR ACTIVITIES 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          

   รำยละเอียดกำรฝึกงำนระหว่ำง หรือ หลงักำรศึกษำ :  WORKING  EXPERIENCE 
 ช่ือสถำนประกอบกำร 

NAME OF EMPLOYER 
ลกัษณะงำนท่ีท ำ 
JOB DETAILS 

ระหว่ำง 
DATE (FROM-TO) 

 

     
     
     
     
 
 

4.  ความสามารถทางภาษา  :  LANGUAGE 
 

 ภาษา 
LANGUAGE 

พูด 
SPOKEN 

เขียน 
WRITTEN 

อ่าน 
READING 

เข้าใจ 
UNDERSTAND 

 โปรดระบุว่า 
 Indicate whether 

 

 องักฤษ  :  English      พอใช้  -   Fair  
 จีน        :  Chinese ……………………….      ดี -   Good  
 อื่น ๆ    :  Other ………………………….      ดีมาก -   Excellent     
\       

5.  ความสามารถพิเศษ  :  SPECIAL  SKILLS 
 

     ควำมสำมำรถในกำรพิมพดี์ด   ภำษำไทย ค ำ/นำที  ภำษำองักฤษ  ค ำ/นำที 
Ability in Typing    Thai …………………w/m English………………………. w/m 

     ควำมสำมำรถในกำรเขียนชวเลข  ภำษำไทย ค ำ/นำที  ภำษำองักฤษ  ค ำ/นำที 
Ability in shorthand   Thai …………………w/m English………………………. w/m 

     ควำมสำมำรถใชค้อมพิวเตอร์ ภำษำ/โปรแกรม 
Ability in computer / Programs ………………………………………………………………………………………………………………..   

      ควำมสำมำรถใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำนอื่น ๆ   
Ability in  other office instruments ……………………………………………………………………………………………………………. 

6.  ฐานะการรับราชการทหาร  :  MILITARY  STATUS 
     ท่ำนยงัมีพนัธะเก่ียวกบักำรรับรำชกำรทหำรหรือไม่ ?  Are you subject to  military  service ? 
      มี  :  Yes           ไม่มี  :  No          เหตุผล  :  Reason …………………………………………………………… 
7.  สุขภาพ  :  HEALTH 
     สุขภำพปัจจุบนั  :  Present  state of Health  : ………………………………………………………………………………………………………….. 
     ท่ำนมีโรคประจ ำตวัหรือไม่  ถำ้มีโปรดระบุ  :  Do you have any disease ?  If so, please tell ……………………………………………………… 
8.  การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด  :  UPCOUNTRY  OPERATION 
 

      เป็นกำรประจ ำ :  Fixed         ไม่ขดัขอ้ง  :  Yes        ขดัขอ้ง  :  No 
      เป็นคร้ังครำว :  Temporary        ไม่ขดัขอ้ง  :  Yes        ขดัขอ้ง  :  No 
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  9.  ประวัติการท างาน  :  PREVIOUS  EMPLOYMENT 
 
 จาก-ถึง 

FROM-TO 
ชื่อนายจ้าง/บริษัท 

NAME OF EMPLOYER 
ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ 

LAST POSTITION/RESPONSIBILITY 
เงินเดือนสุดท้าย 
LAST SALARY 

เหตุผลท่ีลาออก 
REASON FOR LEAVING 

 

       
       
       
       
       
       
10.  การฝึกอบรม  :  TRAINING 

      โปรดระบุช่ือหลกัฐำน/สถำบนั  และระยะเวลำอบรม  :  Please mention training courses / Institute / Time of Training 
 
 หลกัสูตร 

COURSE 
สถำบนั 

INSTITUTE 
ระยะเวลำกำรอบรม 

TIME OF TRAINING 
 

     
     
     
     
     

11.  บุคคลอ้างอิง  :  PERSONAL  REFERENCE 
 
 ช่ือ  - สกลุ / NAME ท่ีอยู ่/ ADDRESS อำชีพ / OCCUPATION  
     
     
     
     
   กรณีฉุกเฉินให้ติดต่อ :  In case of emergency, notice 

   ช่ือ  :  Name ………………………………………..  ท่ีอยู ่:  Address ………………………….. โทร.  :  Tel ……………………………………. 

12.  รายละเอียดอ่ืน ๆ  :  FURTHER  INFORMATION 
 

A)  ท่ำนมีรถยนต ์/ รถจกัรยำนยนต ์ส่วนตวัหรือไม่ ?  Are you a car or motorcycle owner ?…………………………………………… 
B)  ท่ำนมีใบขบัขี่ยำนพำหนะหรือไม่ ?  Do you hold a driving  license ?…………………………………………………………………. 
C)  งำนอดิเรก ควำมสนใจ และกีฬำท่ีชอบ  :  Present  hobbies,  interests,  sports 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
D)  บอกเหตุผลท่ีท่ำนอยำกเขำ้มำร่วมท ำงำนกบัมูลนิธิ  :  Give your reason for wanting to  join our office 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E)  ท่ำนมีญำติพี่นอ้งท ำงำนในมูลนิธิน้ีหรือไม่ ?  ถำ้มีแจง้ช่ือและต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั 
      Do you have any relatives in our Institute or any other Commercial Company ?  If so please give name and present job, it known. 

1.  ช่ือ  :  Name ………………………………………………………  ท่ีอยู ่/ สถำนที่ท ำงำน  :  Address …………………………… 
2.  ช่ือ  :  Name ………………………………………………………  ท่ีอยู ่/ สถำนที่ท ำงำน  :  Address …………………………… 

G)  แจง้ช่ือพนกังำนในมูลนิธิน้ีท่ีท่ำนรู้จกัดี  :  Give the name of anyone in our office  well known by you at any time. 
1.  ช่ือ  :  Name ………………………………………………………  ต ำแหน่ง :  Position …………………………………………. 
2.  ช่ือ  :  Name ………………………………………………………  ต ำแหน่ง :  Position …………………………………………. 

  

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมท่ีกรอกในใบสมคัรน้ีเป็นควำมจริง  ครบถว้นและถูกตอ้ง หำกเป็นควำมเท็จ  หรือเป็นค ำตอบท่ีบิดเบือนจำกควำมจริงให้ถือเป็นเหตุ    
ท่ีจะบอกเลิกสัญญำจำ้งได ้
I certify that all statements in this application are true, complete and correct ; any false statement of omission of information may be considered 
cause for dismissal. 
 
 

วนัที่ :  Date       ลำยมือช่ือผูส้มคัร :  Signature of applicant       
 


