












 
ใบสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคม 

ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกจิ  BCG 
กรอกขอ้มลูดว้ยตวัทา่นเอง 

(To be completed in own handwriting) 
 
 

ช่ือ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
Name  

 

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว)                                          
ที่อยูปั่จจบุนัเลขที ่…………….. หมูท่ี ่……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อ าเภอ/เขต  ……………………………………. จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท ์ ………........………...............…...…. มือถือ  .......................................  
Tel.          Mobile 

อีเมล ์  .…………………………………………………………………………………………………………………………  
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาต ิ ………………...............  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   
Identity card no.                         Expiration date 

ภาวะทางทหาร  ไดร้บัการยกเวน้  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ดร้บัการเกณฑ ์
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หมา้ย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

 

Education (การศึกษา) 
ระดบัการศกึษา 

Educational Level 
สถาบนัการศกึษา  

Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปรญิญาตร ี
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปรญิญาตร ี
Post-Graduate 

    

อื่นๆ 
Others 

    

 

 

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่

HP
Typewriter
ตำบลเขาแดง

HP
Typewriter
ตำบลสะท้อน

HP
Rectangle

HP
Rectangle

HP
Rectangle

HP
Rectangle



Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานทีผ่่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
สถานท่ีท างาน 

Company 

ระยะเวลา  Time ต าแหนง่งาน 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จา้ง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation 

เริม่ 
From 

ถึง 
To 

       
       
       
       

 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพด์ีด       :    ไมไ่ด ้  ได ้                       ไทย ............ ค า/นาที               องักฤษ............ ค า/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร ์:    ไมไ่ด ้  ได ้ ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต ์    :  ไมไ่ด ้  ได ้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใชเ้ครือ่งใชส้  านกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรูพ้ิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อื่นๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 
กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ตดิตอ่ได ้แจง้ช่ือ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicnt as 

ที่อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address           Tel. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ หลงัจากบรษัิทจา้งเขา้มา
ท างานแลว้ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรอืรายละเอียดท่ีใหไ้วไ้มเ่ป็นความจรงิ บรษัิทฯ มีสทิธ์ิ
ที่จะเลกิจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ายเงินชดเชยหรอืคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. 

The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.  

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

ลายมือช่ือผูส้มคัร  
(Applicants signature) 


