
 

 

   รูปขนาด  นิ ว 

     หรือ  นิ ว 

        
    
 

 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งงานทีสมคัร 

 

 

ใบสมัครงาน 
Employment Application 

No. ____   -  __________    

Position applied      1………………………………….………….        2 ………………………………………… 

เงินเดือนทีตอ้งการ                                               บาท / เดือน            วนัทีพร้อมจะเริมงานได ้
Expected Salary     ………………………………Bht./Month             Starting Date ……………………………. 

 
 

ชือ-สกุล        นาย       นาง       นางสาว       อืนๆ    ............................................................................................................................................................................................ 
 

Name               Mr.         Mrs.         Miss             Other   ……………………………………..…….……………………………………. 

ทีอยูปั่จจุบนัทีสามารถติดต่อได ้                                                                                                                         รหัสไปรษณีย ์
Present Address………………………………………………………………………………..    Postal Code  
โทรศพัทบ์า้น                                  โทรศพัทที์ทํางาน                                 มือถือ                                            อีเมล ์
Home Tel.……………………  Office Tel.………………………  Mobile …….……………     E-mail…………..………... 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น                                                                                                                                         รหัสไปรษณีย ์
Permanent Address…………………………………………………………………………….    Postal Code 
วนั/เดือน/ปีเกิด                           อายุ                      ปี        นํ าหนัก               กก.      ส่วนสูง             ซ.ม.       กลุ่มเลือด                             

Date of Birth……………..   Age. ………. Years      Weight … …… Kg.     Height……… Cm.      Blood Type …………                                    
จังหวัดทีเกิด                                               เชือชาติ                                 สัญชาติ                                       ศาสนา 
Place of Birth ……………………..      Race………………           Nationality………………...        Religion………….……….. 
บตัรประชาชนเลขที                                                                            วนัหมดอาย ุ                                    สถานทีออก 
Identity Card No.       -                    -                       -       -                  Expiry Date……………......  Issued By…………….…... 
บตัรประจําตวัผูเ้สียภาษีอากร  บตัรประกนัสังคม  
Tax ID. No. ………………………………………            Social Security Card No.  ……………………………..………….…… 

สถานภาพการสมรส  โสด    สมรส  แยกกนัอยู ่   หมา้ย         หย่า 
Marital Status Single Married Separated Widowed Divorced 

สถานภาพทางทหาร 
Military Status 

ย ังไมไ่ดเ้กณฑ ์    
No 

          เกณฑ์แล้ว 
          Yes 

               ไดรั้บยกเว ้นเพราะ 
      Exempted, state reasons  ......................................... 
 รายละเอียดครอบครัว 

Family Details 
บิดา   

Father  
มารดา

Mother                                          
 

พีนอ้ง........................คน         

Brother/Sister                
 

ท่านเป็นคนที..............            

You are number 
    

คู่สมรส 
Spouse 

    ชือ-นามสกุล 
   Name-Surname 

 
 
    
 
 
1.  
 
2. 
 
3.

           อายุ 
          Age 

  

อาชีพ/ตําแหน่ง

Occupation/Position 

 
 

ทีอยู่/ทีทํางาน/สถาบันการศึกษา 
  Address /Office Address /School 

 
 
 

 
 

จํานวนบุตร.................คน 

No. of Children             1. 
 

2. 
 

3. 

ชือ-นามสกุล 

Name-Surname                    
 

      วัน / เดือน / ปีเกิด 

  Birth Date
        อายุ 

   Age 
 ระดบัการศึกษา/ สถาบันการศึกษา

Education Level/School 
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       ภาษาต่างประเทศ 

           Language 

การพูด 

Speaking 

การเขียน 

Writing 

ความเข้าใจ 

Understanding 

พิมพ์ดีด 
Typing 

 Good   Fair Poor  Good   Fair   Poor Good Fair Poor 
  ไทย                              คํา / นาที 
   Thai                                                          wpm. 

            อังกฤษ                           คํา / นาที      
  English                                    wpm. 

           

คอมพิวเตอร์ Computer  

อืนๆ other  
 

ขับรถยนต์                 ได้         ไม่ได ้
Drive Car                         Yes               No 

ขับรถจกัรยานยนต์       ได้          ไม่ได ้
Ride Motorcycle            Yes               No 

 

มีรถยนตส่์วนตัว           มี            ไมมี 
Own a car                    Yes               No 

มีรถจักรยานยนต์         มี         ไมมี
Own a motorcycle        Yes            No 

 

ใบอนุญาตขบัขี      มี   เลขที                                       ไมมี 
Driving License     Yes  No .                                               No 

ใบอนุญาตขบัขี      มี   เลขที                                       ไมมี 
Driving License     Yes   No .                                                   No 

 

ประวัติการศึกษา 

Education Background 
 

ระดับการศึกษา 

Level 
  ชือสถาบนัการศึกษา 

Institute 

        วุฒิทีไดรั้บ 

            Degree 
    คณะ 

    Faculty 
      สาขา 

  Major 
ตั งแต่ พ.ศ. 

    From 
  ถึง พ.ศ. 

     To 
   คะแนนเฉลีย 

     G.P.A 
มัธยมศึกษา/ ปวช. 
Secondary /Vocational 

       

ปวท./ ปวส. 
Diploma 

       

ปริญญาตรี 
Bachelor 

       

ปริญญาโท 
Master 

       

อืนๆ 
Other 

       

กําลงัศึกษาต่อ 
Present Study 

ชือสถาบนัการศึกษา 
Institute 

   สาขา 
  Major 

ตั งแต่ 
From 

คาดวา่จะจบปี 
Expected Graduation 

           ภาคปกติ Day Time Course 

           ภาคพิเศษ Evening Course 

           อืนๆ         Others. 

    

 

ประวัติการฝึกอบรม/ดงูาน/ฝึกงาน 

Job Training/Inspection/Apprenticeship 
     ว ัน/เดือน/ปีทีอบรม 

Date/Year 
ชือหลกัสูตร 

Course 
สถาบัน 

Institute 
วุฒิทีได้รับ 

Degree/Certificate 
ระยะเวลา 
Period 

     

     

     

 

ความสามารถทางภาษา และความสามารถพิเศษอืนๆ 
Language & Special Ability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ทราบข่าวการสมัครงานจาก         เว็บไซต์ธนาคาร          เว็บไซต์จัดหางาน (โปรดระบุ)           
 
                                                               พนักงานแนะนํา (โปรดระบุชือ)                                                                อืนๆ ระบุ  
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 ตังงแต่ (ว/ด/ป) 
   From 

 

ถึง (ว/ด/ป) 
       To 

    ชือบริษัท 
         Company’s Name 

      ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

        ตําแหนง 
         Position 

    เงินเดือน 
      Salary 

รายไดอืน  ๆ
  Other Benefits 

       

ลักษณะงานทีรับผิดชอบโดยย่อ  Brief  Responsibility 

ทีอยู/่โทรศพัท ์ Address/Telephone: เหตุผลทีออกจากงาน Reason for Leaving 

 ตังแต่ (ว/ด/ป) 
   From 

ถึง (ว/ด/ป) 
     To 

    ชือบริษัท 
         Company’s Name 

      ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

        ตําแหน่ง 
         Position 

    เงินเดือน 
      Salary 

รายได้อืน  ๆ
  Other Benefits 

       

ลักษณะงานทีรับผิดชอบโดยย่อ Brief  Responsibility 

ทีอยู/่โทรศพัท ์ Address/Telephone: เหตุผลทีออกจากงาน  Reason for Leaving 

  ตังแต่ (ว/ด/ป) 
   From 

ถึง (ว/ด/ป) 
       To 

    ชือบริษัท 
         Company’s Name 

      ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

        ตําแหน่ง 
         Position 

    เงินเดือน 
      Salary 

รายได้อืน  ๆ
  Other Benefits 

       

ลักษณะงานทีรับผิดชอบโดยย่อ  Brief  Responsibility 

ทีอยู/่โทรศพัท ์ Address/Telephone: เหตุผลทีออกจากงาน  Reason for Leaving 

◌ั◌้งแต

 

ประสบการณ์การทํางาน (เริมจากงานปัจจบัุนย้อนหลังไปตามลําดับ รวมถึงงานชัวคราว) 
Working Experience (Start with your present and previous positions including temporary work) 

 

1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดให้ชือและทีอยูข่องบุคคลทีไม่ใช่ญาติ ทีสามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ 2 คน 
Please give name and address of 2 references (other than relatives) who can be referred or certify you 

 

ชือ-นามสกุล 
Name-Surname 

ตําแหน่ง 
Position 

  สถานทีทํางาน 
Office Address 

    โทรศัพท์ 
Telephone No. 
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ข้อมูลอืนๆ 
Other 

.ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรือรังทีเป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรือไม่     

    Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?                                         
        
           ไม่มี             มี      โปรดระบุ   

       No            Yes        Specify       ……………………………………………………… 
 

2. ท่านเคยเจ็บป่วยหรือไดรั้บอุบัติเหตุจนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่                 
Have you ever been hospitalized because of serious illness of accident?       
                                        

           ไม่เคย               เคย    โปรดระบุ   
       No              Yes       Specify         ……………………………………………………… 

 

3. ท่านสามารถไปประจําต่างจงัหวดัไดห้รือไม่        ไม่ได ้    ได ้     ปฏิบติังานเป็นกะไดห้รือไม่      ไม่ได ้    ได ้
  Could you be located up-country?                             No                   Yes                Able to work on shift?                  No            Yes 

  
4. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทางผิดทางอาญาหรือไม่                     

  Have you ever been any legal action taken against you?                                                                        
 
           ไม่เคย           เคย    โปรดระบุ   

       No              Yes       Specify      ……………………………………………………… 
 

5. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่                                                        
  Have you ever been terminated for any reason?                                                                                     

 
           ไม่เคย           เคย    โปรดระบุ   

       No              Yes       Specify      ……………………………………………………… 
 

6. ท่านมีเพือน / ญาติ หรือบุคคลรู้จกัทีทํางานในธนาคารนีหรือไม่ 
    Have you any friends or relative employed here? 
 

            ไม่มี               มี       โปรดระบุ                                                                          ความสัมพันธ ์                                                           
       No              Yes       Specify        ……………………………………………………           Relations            ………………………………                                                                                                                            

 

บุคคลทีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีเร่งด่วน  ชือ                                                                                                            ความสัมพันธ ์                                                                        

In case of emergency please contact           Name   ………………………………………………      Relations    …………………………                                                                                            
 

ทีอยู ่                                                                                                                                         โทรศพัท ์                                                                                                                             

Address  ……………………………………………………………………………….    Telephone No.   …..……………………                                                                                                                             
 

บันทึกเพมิเติมซึงท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน 
Additional information which you considered to be beneficial to application. 

 

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความขา้งตน้และหลกัฐานต่าง ๆ  ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้ยนิดีใหธ้นาคาร 

สอบประวติัเกียวกบัตวัขา้พเจา้ได ้ และหากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาเขา้ทํางานและธนาคาร ตรวจสอบพบว่าขอ้ความทีใหไ้วไ้ม่

ตรงกับความจริง ขา้พเจา้ยนิดีใหธ้นาคาร ยกเลิกสัญญาจา้งของขา้พเจา้ทนัที โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงิน 

ชดเชยใด ๆ ทงัสินจากธนาคาร 
I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of 

information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment 
without and compensation of severance pay whatsoever. 

 

ลงชือ                                                                      ผูส้มคัร 

Signature………………………………………… Applicant 

วนัที 

 Date …………… /.……..…….… /……….…… 


