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เลขที่ผู้สมัคร         
Ref. Number…………………….............                     
 

 
      APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมัครงาน 
 
 
 

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

ต ำแหนง่ทีต้่องกำรสมคัร ………….…………………………………………………………………….…….……………………………    
Position Applied for                                                                                

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว) 
ที่อยูปั่จจบุนั.............................................................................................................................................. …………………….. 
Current address                       

โทรศพัท์  ………........………...............…...…...............……...........……. มือถือ  ...................................................................  
Tel.          .   Mobile 

อีเมล์   .……………………………………………………………………………………………………………………...……………  
E-mail 

  อำศยักบัครอบครัว บ้ำนตวัเอง       บ้ำนเช่ำ     หอพกั 
  Living with family  Own home       Rented housing Domitory/ Hostel 

 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อำย ุ……................... ปี   เชือ้ชำติ  ………………..........................  
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชำติ  ……………………………................  ศำสนำ ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชำชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอำย ุ ...……………..............   
Identity Card no.                         Expiration date 

ภำวะทำงทหำร  ได้รับกำรยกเว้น  ปลดเป็นทหำรกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับกำรเกณฑ์ 
Military Status  Exempted  Served    Not yet served 

สถำนภำพ  โสด  แตง่งำน   หม้ำย   แยกกนั  
Marital Status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชำย   หญิง 
Sex   Male   Female 
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Family Information  (ประวัตคิรอบครัว) 

บิดำ ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อำย ุ........... ปี  อำชีพ .......................................................... 
Father’s name                                Age          Yrs. Occupation 

มำรดำ ช่ือ-สกลุ........................................................................... อำย ุ........... ปี  อำชีพ .......................................................... 
Mother’s name                                Age          Yrs. Occupation 

ช่ือภรรยำ/สำมี ….……………………………… สถำนท่ีท ำงำน …………..………….………ต ำแหนง่........ ……………….……… 
Spouse’s name           Work Place               Position 

มีบตุร …………. คน 
Number of Children  
 

Education (การศึกษา) 
ระดบักำรศกึษำ  

Educational Level 
สถำบนักำรศกึษำ  

Institution 

สำขำวชิำ 
 Major 

มธัยมศกึษำ 
Secondary 

  

ปวช. 
Vocational 

  

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

  

ปริญญำตรี 
Bachelor’s degree 

  

สงูกวำ่ปริญญำตรี 
Post-Graduate 

  

อื่นๆ 
Others 

  

 

Work Experience in Chronological Order (ประสบการณ์ท างาน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
1.  หน่วยงาน 
    Company’s Name 

ประเภทหน่วยงาน 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                              โทรศัพท์ 
Address                                                                                                         Telephone No.  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Responsibility 
ช่วงระยะเวลาท างาน                       
Period of Employment 

ต าแหน่งแรกเข้า 
First Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Last Position 

2.  หน่วยงาน 
    Company’s Name 

ประเภทหน่วยงาน 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                              โทรศัพท์ 
Address                                                                                                         Telephone No.  
ต าแหน่ง/ ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Responsibility 
ช่วงระยะเวลาท างาน                       
Period of Employment 

ต าแหน่งแรกเข้า 
First Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Last Position 
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Work Experience in Chronological Order (ประสบการณ์ท างาน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
3.  หน่วยงาน 
    Company’s Name 

ประเภทหน่วยงาน 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                              โทรศัพท์ 
Address                                                                                                         Telephone No.  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Responsibility 
ช่วงระยะเวลาท างาน                       
Period of Employment 

ต าแหน่งแรกเข้า 
First Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Last Position 

4.  หน่วยงาน 
    Company’s Name 

ประเภทหน่วยงาน 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                              โทรศัพท์ 
Address                                                                                                         Telephone No.  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Responsibility 
ช่วงระยะเวลาท างาน                       
Period of Employment 

ต าแหน่งแรกเข้า 
First Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Last Position 

 

Language Ability (ความสามารถทางภาษา) 
ภำษำ 

Language 

พดู  
Speaking 

เขียน  
Writing 

อำ่น  
Reading 

 ดี 
Good 

ปำนกลำง 
Moderate 

พอใช้
Fair 

ดี 
Good 

ปำนกลำง 
Moderate 

พอใช้
Fair 

ดี 
Good 

ปำนกลำง 
Moderate 

พอใช้ 
Fair 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาองักฤษ  (English)          
ภาษาเยอรมนั (German)          
ภาษาฝรัง่เศส (French)          
อื่นๆ (Other)          

 

Special Skills (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ ค ำ/นำที               องักฤษ............ ค ำ/นำที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English                 Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ควำมสำมำรถในกำรใช้เคร่ืองใช้ส ำนกังำน   
Operation of Office Equipment……………………………………………………………………………………………………… 

งำนอดเิรก    :    
Hobbies ………………………………………………………………………………………... 

กีฬำที่ชอบ    :    
Sports              ………………………………………………………………………………………... 

ควำมสนใจพเิศษ  :   
Special Interest ….…………………………………………………………………………………… 

อื่นๆ              :  
Others ………………………………………………………………………………………... 
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บคุคลทีต่ิดตอ่ได้ กรณีฉกุเฉิน ช่ือ-นำมสกลุ …….................................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร ...................................... 
Contact person in case of emergency                          Relation to the applicant 

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

ทรำบขำ่วกำรรับสมคัรจำก  ......................................................................................................................................................... 
Sources of job information 

ทำ่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคตดิตอ่ร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่?   เคย   ไมเ่คย 
Have you ever had a seriously illness or contagious disease?   Yes  No 

ถ้ำเคยโปรดระบช่ืุอโรค  .............................................................................................................................................................. 
If yes, please explain 

ทำ่นเคยสมคัรงำนกบัสถำนเอกอคัรรำชทตูฯ นีม้ำก่อนหรือไม ่         เคย      ไมเ่คย  ถ้ำเคย เมื่อไร ?............................ 
Have you ever applied for employment with us before?  Yes        No    If yes,when? 
 
 
 

เขียนช่ือ ที่อยู ่โทรศพัท์ และอำชีพของผู้ที่อ้ำงถึง 3 คน (ซึง่ไมใ่ชญ่ำติ) ที่รู้จกัคุ้นเคยตวัทำ่นดี 
List name, address, telephone and occupation of 3 reference person (Other than relatives)  

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมดงักลำ่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร ทัง้นี ้หำกหลงัจำกรับเข้ำท ำงำนแล้ว
ปรำกฏวำ่ ข้อควำมในใบสมคัรงำนท่ีน ำมำแสดงหรือรำยละเอยีดที่ให้ไว้ไมเ่ป็นควำมจริง สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเลกิจ้ำง
ข้ำพเจ้ำได้โดยไมต้่องจ่ำยเงินชดเชยหรือคำ่เสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

I hereby certify that all information given in this application form is true. If any is found to be untrue after 
employment, the Embassy reserves the right to terminate my employment without any compensation or severance pay 
whatsoever.  

       
 
         …………………………………….. 

 
ลำยมือช่ือผู้สมคัร  

Applicant’s signature 

                             ………../………./…….. 
 

 
 


