
 

 

 
 

ใบสมัครงาน 
กรอกขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง 

 

1. ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว )   : ………………………………… นามสกุล ……………..…………… ช่ือเล่น ……….…… 

Name in English  : ‘…………………………………………………………………………………อายุ……..….……..…               
สมคัรต าแหน่ง  : …….……………….……………………….…… เงินเดือนทีต้่องการ   ……………...............บาท / เดือน   
 
 

2. ประวตัิส่วนตัว 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ……………………    หมูท่ี่ ………………………  ถนน ……….………................ 

ต ำบล/แขวง ……………………..................     อ ำเภอ/เขต ……………………………….. จงัหวดั  ....................................
รหสัไปรษณีย์  ………………………………      e-mail …………….………………….…………………………………. 

ที่อยู่ปัจจุบัน             ท่ีอยู่ตรงกบัทะเบียนบ้ำน ไมต้่องกรอกข้อมลู            ท่ีอยู่ไมต่รงกบัทะเบียนบ้ำน กรอกข้อมลู
เพิม่ 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ………………………..……….   หมูท่ี่ ………...….…….….   ถนน...........................…….....
ต ำบล/แขวง  ………………………………...     อ ำเภอ/เขต ………………………………  จงัหวดั………............…..........  
รหสัไปรษณีย์  ………………………………. โทรศพัท์  …………...............…...……..  มือถือ.......................................  
บ้ำนท่ีอำศยัเป็น       อำศยักบัครอบครัว บ้ำนตวัเอง            บ้ำนเช่ำ         หอพกั         อ่ืน ๆ ระบ ุ…………….……...  
 

วัน เดือน ปีเกิด ...............………................ อำย ุ……... ปี     สว่นสงู …….......... ซม.  น ำ้หนกั ..................กก.
สญัชำต ิ ……………………………................  เชือ้ชำต ิ………………..…....................  ศำสนำ………………..................    
บตัรประชำชนเลขท่ี..............…......................  สถำนท่ีออกบตัร…………………...……  บตัรหมดอำย…ุ……….................  
บตัรผู้เสียภำษีเลขท่ี …………………………..  บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี ……………………………… 
ภาวะทางทหาร                ไดรั้บการยกเวน้          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์จะเกณฑใ์นปี ………… 
 
 
 
 

บรษิทั ฟาราเทค จ ากดั                                                 
FARATECH CO., LTD.                                                                               
128/96 ซ.ไทยปนกนั 3/2 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570                                                                                 
128/96 Moo15, Soi THAIPRAKAN 3/2, THEPHARAK Rd., BANG SAO THONG,                                                                                         
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3. ประวตัิครอบครัว 
สถานภาพ            โสด    แต่งงาน                  หมา้ย           แยกกนั/หยา่  

กรณแีต่งงาน                 จดทะเบียน                  ไม่ไดจ้ดทะเบียน          
ช่ือภรรยา/สามี …………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………………….…………..…….……… 
ต าแหน่ง  ………………………………………………………………………………………………….………… 
 
มีบุตร ……………. คน             จ  านวนบุตรท่ีก าลงัศึกษา ………. คน               จ  านวนบุตรท่ียงัไม่เขา้ศึกษา ……………คน 

4.   รายละเอยีดโดยสังเขป 
ช่ือ-สกุล (1-2 ส าหรับบิดา/มารดา 3-7 ส าหรับพี่น้อง) อายุ อาชีพ มชีีวติ ถึงแก่กรรม 

1.บิดา     

2.มารดา     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
   

5. ประวตัิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา ปีการศึกษาทีจ่บ เกรดเฉลีย่ 
มธัยมศึกษา ( ม.3 / ม.6 )     

ปวช.     

ปวส.     

ปริญญาตรี     

สูงกว่าปริญญาตรี     
 
 

6. รายละเอยีดของงานทีผ่่านมา เรียงล าดบัจากปัจจุบันก่อน 
สถานทีท่ างาน 

(ช่ือ/สถานที)่ 
ระยะเวลา 
 (จากปี / ถึงปี) 

ต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงานและความ
รับผดิชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

เหตุผลทีอ่อก 

1. ท่ีท ำงำนปัจจบุนั 
 

   
 

 
 

2.       



 

 

7. ความถนัดทางภาษา 

ภาษา 
พูด  เขียน  อ่าน  

ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ 

ภาษาไทย           

ภาษาองักฤษ            

อ่ืนๆ           
 

 

8. ความสามารถพเิศษ 
 
พิมพดี์ด                 ไม่ได ้        ได ้         ภาษาไทย   ............ ค า/นาที          ภาษาองักฤษ............ ค า/นาที 
 

คอมพิวเตอร์           ไม่ได ้        ได ้          ระบุรายละเอียด …………………………………………………………. 
 
ขบัรถจกัรยานยนต ์       ไม่ได ้       ได ้          ใบขบัข่ีเลขท่ี ………………………………………….………………. 
ขบัรถยนต ์             ไม่ได ้       ได ้          ใบขบัข่ีเลขท่ี ……………………………………………..……………. 

มียานพาหนะส่วนตวัหรือไม่       ไม่มี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยีห่้อ/รุ่น …………………………………………… 

งานอดิเรก     
กฬีาทีช่อบ     
ความรู้พิเศษ    

 

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ    ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 
 

 กรณฉุีกเฉินบุคคลทีต่ดิต่อได้…………………..……................................  เกีย่วข้องกบัผู้สมคัร............................. 

 ทีอ่ยู่ ....................................................................................................    โทร. …........................................…... 
 

  

ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือต้องค าพิพากษาหรือไม่                                                                เคย                          ไม่เคย  
ถา้เคยอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?                  เคย                 ไม่เคย 

ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค ............................................................................................................................. ......... 
 



 

ท่านมโีรคประจ าตวัหรือโรคเร้ือรังหรือไม่                                                                            เคย                          ไม่เคย 
 ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค  .............................................................................................................. ....................... 
 

 ช่ือผูค้  ้าประกนัการท างาน………………………………………………………ต าแหน่ง……………...……………... 
                สถาท่ีท างาน……………………………………………………………………เบอร์โทร……………………………. 
               เก่ียวขอ้งกบัท่านเป็น……………………………………………………………………………………………………. 

 
การลาออกจากบริษทัฯ  จะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั    
ในช่วงทดลองงานหากปฏิบติังานไม่ไดต้ามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ  ขา้พเจา้ยินยอมให้ บริษทัฯ มีสิทธิเลิก

จา้งไดท้นัที 
และหากขา้พเจา้มีความผิดหรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง  หยุดงานบ่อยหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง  ทุจริตหรือท า

ความเสียหายกบับริษทัฯ   ขา้พเจา้ยนิยอมให้พิจารณาออกจากงาน  ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ
กบับริษทัฯ 

 

กรุณาแนะน าตัวท่านเอง เพ่ือให้บริษัทรู้จักตัวท่านดขีึน้ 
 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สามารถเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั               ไม่ได ้         ได ้         อ่ืนๆ ระบุ …......................................... 
ในการปฏิบติังาน สามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสม                ไม่ขดัขอ้ง            ขดัขอ้ง 
ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  
...................................................................................................................................................................... 
ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบติังาน ในวนัท่ี ………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมคัรนี้เป็นความจริงทุกประการหลงัจาก บริษัท ฟาราเทค จ ากดั 
รับท างานแล้ว  หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอยีดทีใ่ห้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มี
สิทธิ์ทีจ่ะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

       
 

ลงช่ือ  ……………………………..…….. ผู้สมคัรงาน 

                                                                                   (………………………………………….) 
                                                                                                          ………./…….…./……….. 

 

เอกสารการรับสมัครงาน  รูปถ่ายขนาด  1” หรือ 2”                                                                     ตดิมุมขวาใบสมคัร 

ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาการเกณท์ทหาร        อย่างละ   1  ใบ 
ส าเนาใบขับข่ี,ส าเนาวุฒกิารศึกษา                                                       อย่างละ   1  ใบ 
ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี,ส าเนาบัตรประกนัสังคม                      อย่างละ  1  ใบ 
ใบรับรองแพทย์                                                                                                    1  ใบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
....................................................................................................................... ...................................................................................
....................................................................................................................... ...................................................................................
....................................................................................................................... ...................................................................................
................................................................................ ..........................................................................................................................
........................ 

 
ผลการพิจารณา    ผา่นการพิจารณา                                       ไม่ผา่นการพิจารณา 
    ลูกจา้งชัว่คราวทดลองงาน  90 วนั 
  
 เร่ิมท างานวนัท่ี .............................................. ต าแหน่ง .................................................... แผนก ................................... 
อตัราจา้งเบ้ืองตน้ ................................................ บาท / วนั / เดือน   ปรับอตัราจา้งปกติเป็น.............................. บาท / วนั /เดือน   
เร่ิมปรับวนัท่ี ................................................................... 
 
  

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้ัมภาษณ์งาน ลงช่ือ ........................................................... 
ผูอ้นุมติั 
                       (                                                       )              (                                                       ) 
 
 
 

 
 
 


