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วนัท่ี……… เดือน…………….พ.ศ. 
ตําแหน่งท่ีสมคัร………………………….... 
ผู้ ท่ีแนะนํามาสมคัร ……………………….. 

 

ใบสมัครงาน 
 
1. รายละเอียดส่วนตัว 

นาย/นาง/นางสาว  (ไทย)……………………………ช่ือสกลุ (ไทย)…………………… อาย ุ…………….ปี 
ช่ือ (ภาษาองักฤษ) …………………………………. ช่ือสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………... 
วนั / เดือน / ปี  เกิด ……../ …… /……….  จงัหวดัท่ีเกิด …………….. เชือ้ชาต ิ……….สญัชาต…ิ……… 
ศาสนา ………………… บตัรประจําตวัประชาชนเลขท่ี ………………………… ออกท่ี …………………. 
บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี ………………………… บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีเลขท่ี……………………………. 
ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้ ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… โทรศพัท์…………………. 
บิดาช่ือ – สกลุ ………………………………………. เชือ้ชาต ิ…….. สญัชาต ิ……….. ศาสนา …………. 
อาชีพ………………………สถานท่ีทํางาน …………………………………………………………………. 
โทรศพัท์ ……………………………….. 
มารดาช่ือ – สกลุ …………………… สกลุเดมิ ………………. เชือ้ชาต ิ…….. สญัชาต ิ……ศาสนา…….. 
อาชีพ……………………..สถานท่ีทํางาน …………………………………………………………………… 
โทรศพัท์ ………………………………. 
มีพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา   (รวมตนเอง)  จํานวน ………. คน   ผู้สมคัรเป็นคนท่ี………………………… 
มีรายละเอียดดงันี ้
 

ลําดบั ช่ือ – สกลุ อาย ุ อาชีพ สถานท่ีประกอบอาชีพ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
รูปภาพ 

ความเห็น
ผูจ้ดัการ…………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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2. การศึกษา   (ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา) 
  

สถานศกึษา ปีท่ีจบ ประกาศนียบตัร / ปริญญา สาขา 
    
    
    
    

 
3. สถานะภาพสมรส 

 โสด    หม้าย       แยกกนัอยู ่

 หยา่    ไม่ได้จดทะเบียน      สมรส 
 
คูส่มรสช่ือ ………………….. สกลุเดมิ ………………….. เชือ้ชาต ิ……… สญัชาต ิ……… ศาสนา …….. 
อาชีพ …………….. สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………………….. 
จํานวนบตุร ………….. คน 
 

ช่ือบตุร วนั/เดือน/ปี สถานการศกึษา/ ทํางาน 
1.   
2.   
3.   

 
4. การรับราชการทหาร 

      ผา่นการเกณฑ์ทหาร   โดยรับราชการทหารประจําการสงักดั ……………..…. ยศ …………………..…….. 
เลขประจําตวั……………………. วนัเข้าประจําการ ……………………… วนัปลด ……………….……… 

 ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเน่ืองจาก …………………………………………………………….……… 
 ยงัไม่ผา่นการเกณฑ์ทหารจะต้องได้รับการเกณฑ์ททหารในเดือน ………………………….. พ.ศ. ………… 

 
5. ความสามารถพิเศษและความรู้ภาษาต่างประเทศ 

     พิมพ์ดีด    ภาษาไทย นาทีละ …… คํา   ภาษาองักฤษ  นาทีละ  ……. คํา 

     ชวเลข    ภาษาไทย นาทีละ …… คํา   ภาษาองักฤษ  นาทีละ  ……. คํา 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ  (ระบ ุ/ ดีมาก , ดี, พอใช้) 
ภาษาองักฤษ  พดู ………………………….. อ่าน ……………………….. เขียน …………………. 
ภาษา …………. พดู ………………………….. อ่าน ……………………….. เขียน …………………. 
ภาษา …………..พดู ………………………….. อ่าน ……………………….. เขียน …………………. 
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 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์   ระบ ุ……………………………………………………………………. 

 ความรู้ทางเคร่ืองยนตร์  ความรู้ทางด้านไฟฟ้า  ขบัรถยนต์ 

 ขบัจกัรยานยนตร์   อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ …………………………………………………. 
 
6. ประวัตกิารทาํงาน / ดูงาน / ฝึกงาน 
 

สถานท่ี ตัง้แต่-ถึง ตําแหน่งสดุท้าย อตัรา
เงินเดือน 

เหตท่ีุออก 

     
     
     
     

                อตัราเงินเดือนท่ีต้องการ 
 

7. ประวัตพิเิศษอ่ืน ๆ   เช่น  งานเขียน, บทความ, การอบรม ฯลฯ 
 (ระบ ุ ระยะเวลา สถานท่ีหวัข้อเร่ือง  และอ่ืน ๆ  ตามสมควร) 
 7.1 ………………………………………………………………………………………………………… 
 7.2 ………………………………………………………………………………………………………... 

7.3 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.       ประวัต-ิประสบการณ์ในการทาํหน้าทีใ่นลักษณะหัวหน้า 

ตําแหน่ง เม่ืออาย ุ จํานวนคนในกลุม่ท่ีท่านเป็นหวัหน้า หน้าท่ีท่ีทํา 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
9. อาชีพหรืองานพิเศษอ่ืน ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10. อ่ืน ๆ  

ประเภทของหนงัสือท่ีชอบอ่าน  ตํารา      สารคดี       นวนิยาย       อ่ืน ๆ 
ชอบเลน่ ………………………………………  ชอบด ู………………………………………………. 
เคยเข้าแขง่ขนั ………………………………………………………………………………………………… 
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ประเภทของเพลงท่ีร้อง ……………………………………………………………………………………….. 
เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ได้ดี  ………………………………………………………………………………………… 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ / การบนัเทิงท่ีชอบ ……………………………………………………………………..
งานอดเิรก …………………………………………………………………………………………………….. 

บหุร่ี      สบูเป็นประจํา     สบูเป็นครัง้คราว       ไม่สบู 

สรุา      ด่ืมเป็นประจํา     ด่ืมเป็นครัง้คราว       ไม่ด่ืม 
 
11.        ผู้ทีส่ามารถรับรองและสอบถามเก่ียวกับข้าพเจ้าทีบ่ริษัท   TACE Ltd. 

11.1 ช่ือ-สกลุ …………………………………………………… ความสมัพนัธ์………………………… 
ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………. โทรศพัท์ ……………… 

11.2 ช่ือ-สกลุ ……………………………………………………. ความสมัพนัธ์ ……………………….
  ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………. โทรศพัท์ ……………… 

 11.3 ช่ือ-สกลุ ……………………………………………………. ความสมัพนัธ์ ……………………….
  ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………. โทรศพัท์ ……………… 
 
12. ผู้ทีส่ามารถรับรองและสอบถามเก่ียวกับข้าพเจ้าทีอ่ื่นๆ     (ทีท่าํงานเดมิหรือ อาจารย์ทีไ่ม่ใช่ญาติ

พ่ีน้อง) 
 12.1 ช่ือ-สกลุ ……………………………………………………. ความสมัพนัธ์ ……………………….
  ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………. โทรศพัท์ ……………… 
 12.2 ช่ือ-สกลุ ……………………………………………………. ความสมัพนัธ์ ……………………….
  ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………. โทรศพัท์ ……………… 
 
13. คํารับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูท่ีให้ไว้ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ 
 

 
 
      ลงช่ือ ……………………………………ผู้สมัคร 
        
       (………………………………...) 


