
 

 

ต าแหน่งที่สมัคร 
Position Applied For  :  1……………………………………….…………...  2…….……………………………………………… 
เงนิเดือนที่ต้องการ 
Salary Expectation    :  ……………………………………………………บาท / เดือน 
 
 

Photo 

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน  (TYPE OF WORK) 
 การปฏิบตังิานเป็นกะ                                           ได้                                     ไม่ได้ 

(Shift Work)                                                              (Yes)                                    (No) 
 การปฏิบตังิานต่างจงัหวดั                                    ประจ า                               ชัว่คราว                            ไม่ได้  

(Are you able to work up-country?)                        (Permanent)                        (Temporary)                        (No)   
 การปฏิบตังิานต่างประเทศ                                   ประจ า                              ชัว่คราว                             ไม่ได้ 

(Are you able to work abroad?)                              (Permanent)                        (Temporary)                        (No) 
   

ท่านทราบข่าวการสมคัรงานจาก 
You get information of recruitment from …………………………………………………………….…………………………… 

อายุ 
Age 

ส่วนสูง 
Height 

น า้หนัก 
Weight 

   

 
 
 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)                                                                                                                              ชื่อเล่น (ไทย) 
Full Name (Thai)       (นาย, นาง, นางสาว) : ..................................................................................................................Nickname (Thai) : ………………..…..…    
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)                                                                                                   ชื่อเล่น (อังกฤษ)                           
Full Name (English)   (Mr. / Mrs. / Miss.)  : ................................................................................................................Nickname (English)  : ……....………….. 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ                                                               อี-เมลล์                                                                         กรุ๊ปเลอืด 
 Mobile : ………………………………………………………………….. E-Mail  : ……..…..………………………………………………… Blood Group : ………….. 
วนัท่ี / เดือน / ปีเกิด                                              เชือ้ชาติ                                   สญัชาติ                               ศาสนา 
Date of Birth : ………………………………….………… Nationality : ……..…..………….…  Race : …………………………...Religion : ………………………….. 
เพศ                             บตัรประชาชนเลขที่                                        ออก ณ เขต                                    วนัหมดอาย ุ
Sex :                                  ID. Card No. : ………………………………………  Issued at : …………………..…………..Expire date : …………………………….. 
สถานภาพ                                         โสด                                สมรส                             หยา่                                   หม้าย 
Status                                                       Single                                   Married                               Divorce                                    Widowed 
สถานะทางทหาร                                ผา่นการเกณฑ์                ยงัไมผ่า่นการเกณฑ์ทหาร                  อ่ืน ๆ  ระบุ 
Military Service                                          Conscripted                        No Conscripted                                        Other  : ………………………………………… 
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส                                                                           อาย ุ                               จ านวนบตุร 
Spouse’s Name  : …………………………………………………………………….. Age : ……………………No. of children…….………… 
สถานท่ีท างานคูส่มรส                                                            อาชีพ    /   ต าแหนง่                                     โทรศพัท์                                 
Spouse’s Office : ……………………………………………………….. Occupation / Position :  ……………………..……  Tel.No. : …..…………………………….     
 

ที่อยู่ปัจจุบนั (PRESENT ADDRESS) 
บ้านเลขท่ี                                         ถนน/ซอย 
Address : …………………………. Street : ………………………………. 
ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต 
District : …………………………… Amphur : ……………………………. 
จงัหวดั                                            ประเทศ 
Province : ………………………….Country : …………………………… 
รหสัไปรษณีย์                                   โทรศพัท์ 
Postal Code : ……………………… Tel. No. : …………..……………….. 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (REGISTERED ADDRESS) 
บ้านเลขท่ี                                         ถนน/ซอย 
Address : …………………………. Street : ………………………………. 
ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต 
District : …………………………… Amphur : ……………………………. 
จงัหวดั                                            ประเทศ 
Province : ………………………….Country : …………………..………… 
รหสัไปรษณีย์                                   โทรศพัท์ 
Postal Code : ……………………… Tel. No. : …...……………....……... 

 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ   :  ช่ือ - นามสกุล                                                                                                ความสมัพนัธ์                                
Emergency case contact to : name ……………………………………………………………………………….……….. Relationship : ……..…….…………………. 
บ้านเลขท่ี                                         ถนน/ซอย                                         ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต 
Address : ………………………….…. Street : …………………………………. District : …………….………………… Amphur : …………………...………………. 
จงัหวดั                                            ประเทศ                                             รหสัไปรษณีย์                                   โทรศพัท์มือถือ 
Province : ………………….………….Country : ………………………………Postal Code : ……………………………. Mobile : ……………..……………….……. 
 

ชาย 
หญิง 

ประวัติส่วนตวั (PERSONAL PARTICULARS) 

ใ บ ส มั ค ร ง า น  
APPLICATION FORM 

ID       
 



 

 
 
 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล บิดา                                                                        อาย ุ                         อาชีพ 
Father Name  : ……….……………………………………………………………………….. Age : …………………Occupation………………………....….………… 
ชื่อ-นามสกุล มารดา                                                                     อาย ุ                         อาชีพ 
Mother Name  : ……………………………………………………………………………….. Age : …………………Occupation………………………....….………… 
จ านวนพี่น้อง                                              ท่านเป็นคนที่                
No. of Relatives  : …………………………………… Applicant is No. : …………….…………………………… 
 

ช่ือ – นามสกลุ พี่น้อง 
Full Name - Relatives 

ความสมัพนัธ์ 
Relation 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

ที่อยูท่ี่ท างาน / สถานศกึษา / ท่ีบ้าน 
Address of office / Institution / Home 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

6.     
 

 
 
 
 

 

ระดบัการศกึษา 
Education Level 

วนั/เดือน/ปีที่เข้า - จบศกึษา 
Date of Admission - Graduated 

สถานศกึษา 
Institution 

ประเทศ 
Country 

วฒุิการศกึษา 
Degree Awarded 

สาขา 
Major 

เกรด 
Grade 

มธัยมศกึษา 
(Secondary School) 

      

อาชีวศีกษา (ปวช.) 
(Vocational) 

      

อนปุริญญา (ปวส.) 
(Diploma) 

      

ปริญญาตรี 
(Bachelor) 

      

ปริญญาโท 
(Master) 

      

อ่ืน ๆ 
(Other) 

      
 

 
 

➊
ช่ือสถานประกอบการ/บริษัท/ องค์กร 

Name of Employer 
ที่ตัง้สถานประกอบการ / บริษัท / องค์กร 

Address 
ประเภทธุรกิจ 

Business 

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

จ านวน
พนกังาน 

No. of 
employee 

ระยะเวลาท างาน (เดือน / ปี) 
Stating form (M/Y) 

ต าแหนง่หน้าที่การท างาน 
Position 

อตัราเงินเดือน 
Salary 

เร่ิมต้น 
Start 

สิน้สดุ 
Finish 

ต าแหน่งเร่ิมต้น 
Starting Position 

ต าแหน่งสดุท้าย 
Last Position 

เงินเดือนเร่ิมต้น 
Starting Salary 

เงินเดือนสดุท้าย 
Last Salsry 

       

หน้าที่รับผิดชอบครัง้สดุท้าย โดยสงัเขป 
Last duites & Responsibilities 

ช่ือผู้บงัคบับญัชา 
Report to 

สาเหตทุี่ลาออก 
Reason for leaving 

 

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

  

...................................................................

...................................................................

................................................................... 
ต าแหนง่ผู้บงัคบับญัชา 

 
 

ประวัติครอบครัว (FAMILY PARTICULARS) 

ประวัติการศึกษา (EDUCATION BACKGROUND) 

ประวัติการท างาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดตี) 
EXPERIENCE : LIST YOUR FULL-TIME EMPLOYMENT EXPERIENCES WITH THE MOST RECENT FIRST 



➋ ช่ือสถานประกอบการ/บริษัท/ องค์กร 
Name of Employer 

ที่ตัง้สถานประกอบการ / บริษัท / องค์กร 
Address 

ประเภทธุรกิจ 
Business 

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

จ านวน
พนกังาน 

No. of 
employee 

ระยะเวลาท างาน (เดือน / ปี) 
Stating form (M/Y) 

ต าแหนง่หน้าที่การท างาน 
Position 

อตัราเงินเดือน 
Salary 

เร่ิมต้น 
Start 

สิน้สดุ 
Finish 

ต าแหน่งเร่ิมต้น 
Starting Position 

ต าแหน่งสดุท้าย 
Last Position 

เงินเดือนเร่ิมต้น 
Starting Salary 

เงินเดือนสดุท้าย 
Last Salsry 

       

หน้าที่รับผิดชอบครัง้สดุท้าย โดยสงัเขป 
Last duites & Responsibilities 

ช่ือผู้บงัคบับญัชา 
Report to 

สาเหตทุี่ลาออก 
Reason for leaving 

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

  

...................................................................

...................................................................

................................................................... 
ต าแหนง่ผู้บงัคบับญัชา 

 
 

➌ ช่ือสถานประกอบการ/บริษัท/ องค์กร 
Name of Employer 

ที่ตัง้สถานประกอบการ / บริษัท / องค์กร 
Address 

ประเภทธุรกิจ 
Business 

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

จ านวน
พนกังาน 

No. of 
employee 

ระยะเวลาท างาน (เดือน / ปี) 
Stating form (M/Y) 

ต าแหนง่หน้าที่การท างาน 
Position 

อตัราเงินเดือน 
Salary 

เร่ิมต้น 
Start 

สิน้สดุ 
Finish 

ต าแหน่งเร่ิมต้น 
Starting Position 

ต าแหน่งสดุท้าย 
Last Position 

เงินเดือนเร่ิมต้น 
Starting Salary 

เงินเดือนสดุท้าย 
Last Salsry 

       

หน้าที่รับผิดชอบครัง้สดุท้าย โดยสงัเขป 
Last duites & Responsibilities 

ช่ือผู้บงัคบับญัชา 
Report to 

สาเหตทุี่ลาออก 
Reason for leaving 

 

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

  

...................................................................

...................................................................

................................................................... 
ต าแหนง่ผู้บงัคบับญัชา 

 
 

 
 
 
 

 

ช่ือบริษัท 
Company 

ผลงาน 
Performance 

  
  
  
  

 

 
 
 
 

 

วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม - จบ 
Dates (from-to) 

หลกัสตูร / วชิา 
 Course 

สถาบนั / บริษัท 
Institution / company 

ระยะเวลา 
Period 

    
    
    
    
    
    

ผลส าเร็จในงานที่ได้รับการยกย่อง  (ACHIEVEMENT FOR WORKING) 

ประวัติการฝึกงาน / สัมมนา / ฝึกอบรม (TRAINING COURSES)  เฉพาะหลักสตูรวิชาชีพเฉพาะด้าน 



 
 
 
 

 

 

ภาษาต่างประเทศ  (โปรดระบรุะดบัความสามารถในการใช้งาน) 
Language (specify : ability in using)    
                                                                                                   .   ดี (Good)             ปานกลาง (Average)            พอใช้ (Poor)  . 
 ภาษาองักฤษ (English)                   พดู (Speaking)  

                                                      เขียน (Writing) 
 

 ภาษาอ่ืน (Other) …………………  พดู (Speaking)                 
                                                      เขียน (Writing) 
 

คอมพวิเตอร์  (ระบโุปรแกรมส าเร็จรูป, ภาษา, ระบบ และ ระดบัความสามารถในการใช้งาน) 
COMPUTER PROGRAMS (specify : Program and ability in using)   
 

                                                             .   ดีมาก (Excellent)                              ปานกลาง (Average)                             ต ่ามาก (Very low)  . 
                                                                  9          8          7          6          5          4          3          2          1 
 

1. ...............................................................................  
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 
พมิพ์ดีด (TYPING)                                    

 ไทย (Thai)                ..............  ค า / นาที 

 องักฤษ (English)      ..............  ค า / นาที 

 

ความสามารถในการขับรถ (Ability to Drive)           รถยนต์ (Car)                 รถจกัยานยนต์(Motorcycle) 
มีใบขับข่ี (Own Driving License)                           รถยนต์ (Car)                รถจกัยานยนต์(Motorcycle) 
มีพาหนะเป็นของตนเอง (Owner of Vehicle)            รถยนต์ (Car)                รถจกัยานยนต์(Motorcycle) 
 

 

 

 
 

ช่ือ-นามกลุ 
Full Name 

ความสมัพนัธ์ 
Relationship 

สถานท่ีท างาน / ท่ีอยู่ 
Firm Address 

ต าแหน่ง 
Position 

โทรศพัท์ 
Telephone 

     
     
     
 

 
 
 
 

 
 

 คณุเคยต้องโทษทางแพ่ง หรือ อาญาหรือไม่                                                          ไม่เคย (No)               เคย ระบ ุ(Yes Explain) ......………....………… 
    (Did you have any criminal or civil record)                  
 คณุเคยป่วยหนกั หรือ เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่                                    ไม่เคย (No)               เคย ระบ ุ(Yes Explain) ......………....………… 
    (Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?) 
 คณุเคยสมคัรงานหรือท างานกบับริษัทฯ มาก่อนหรือไม่                                          ไม่เคย (No)               เคย ระบ ุ(Yes Explain) ......……..….………… 
    (Have you ever applied to this company?)    
 คณุจะอนญุาตให้บริษัทฯ สอบถามไปยงันายจ้างเดมิของคณุหรือไม่                      ได้ (Yes)                   ไม่ได้ เพราะ (No ,Because) ..........……....…… 
    (May we contact your past employer?) 
 บคุคลในบริษัท ฯ ท่ีคณุรู้จกั                                                                                 ไม่มี (No)                   มี ช่ือ (Yes ,Name) …………..........……..…… 
    (Relatives of friends working in this company) 
 

ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานกับบริษัท ฯ ได้ในวันที่  :  
Date available to start work                                  ………………………………………………………………… 
 

  ข้าเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความทัง้หมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริง และถกูต้องทกุประการ หากข้อความใดเป็นความเท็จ หรือไมต่รงกบัความเป็นจริง ให้ถือเป็น
หลกัฐานได้วา่ ข้าพเจ้าจะถกูพ้นจากการเป็นพนกัของบริษัททนัที 
 The Statements are made by me in this application are true, complete and correct. A false statement of dishonest answer to any question may 
be and for my immediate discharged from employment with the company 

Signature ลายเซ็น  .................................................... 
 

Date วันที่ ......................................................... 

ความสามารถพิเศษ  (SPECIAL ABILITIES) 

ข้อมูลเพิ่มเติม  (MISCELLANEOUS) 

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้  (Persons other than relatives who can be contacted) 



 

ช่ือ – นามสกลุ ................................................................................................................................  วนัท่ี .................................................................... 
 

 

 

1. ขา้พเจา้เป็นใคร (เล่าเร่ืองของท่านเพ่ือจะท าใหผู้อ่ื้นทราบวา่ท่านคือใคร)  
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 

2. บุคคลท่ีขา้พเจา้สนิทท่ีสุด คือ   ....................................................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................................................................................................... 

                มีความสมัพนัธ์ กบัขา้พเจา้  เป็น .................................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ภูมิใจท่ีสุดในชีวติคือ  

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 
4. ส่ิงท่ีขา้พเจา้เสียใจมากท่ีสุดในชีวติ คือ 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 
5. ขา้พเจา้ไม่ชอบหนา้ใคร ขา้พเจา้จะ 

......................................................................................................................................................................................................................... 
6. ส่วนเสียของขา้พเจา้ คือ .................................................................................................................................................................................. 
7. ส่วนดีของขา้พเจา้คือ ...................................................................................................................................................................................... 
8. วชิาท่ีขา้พเจา้ชอบ และสนใจท่ีสุดเม่ือสมยัเรียนหนงัสือ คือ............................................................................................................................ 
9. วชิาท่ีขา้พเจา้ ไม่ถนดั และ / หรือไม่ชอบ  คือ ................................................................................................................................................. 
10. ขา้พเจา้มีโครงการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป หรือไม่  .......................... หากมีโครงการ คิดวา่จะศึกษาต่อในสาขาวชิา ........................... 

เพราะ .............................................................................................................................................................................................................. 
11. ขา้พเจา้เคยท างาน ............... บริษทั และท่ีท างานท่ีขา้พเจา้ประทบัใจท่ีสุด คือ ..............................................................................................

เพราะ .............................................................................................................................................................................................................. 
12. ลกัษณะงานท่ี ขา้พเจา้ชอบมากท่ีสุด คือ ......................................... เพราะ .................................................................................................... 
13. ลกัษณะงานท่ี ขา้พเจา้ไม่ชอบ คือ ................................................... เพราะ .................................................................................................... 
14. เม่ือมีปัญหาในท่ีท างาน ขา้พเจา้จะแกปั้ญหาโดย  .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ 

15. ลกัษณะหวัหนา้งานท่ีขา้พเจา้ไม่อยากท างานดว้ย คือ .................................................................................................................................... 
16. บุคคลท่ีขา้พเจา้ยดึถือเป็นแบบอยา่ง คือ ......................................................................................................................................................... 
17. ในการด าเนินธุรกิจส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ........................................................................................................................................................... 
18. ขา้พเจา้รู้จกัวา่ บริษทัเทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) วา่ท าธุรกิจเก่ียวกบั 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 
19. ขา้พเจา้มีคติประจ าตวั คือ ............................................................................................................................................................................... 

เพราะ ............................................................................................................................................................................................................. 
20. ก่อนถึงวยัเกษียณขา้พเจา้มีโครงการหรือตั้งใจจะเป็น .................................................................................................................................... 

 

 

แผนกทรัพยากรบุคคล 

โปรดตอบค าถาม ในแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้สมคัรงาน 

 


