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ใบสมัครงาน 
กรอกขอ้มลูดว้ยตวัท่านเอง 

 

ช่ือ – นามสกุล     : ………………………………………………………………………… ........ช่ือเล่น…………………………… 

Name in English  : ……………………………………………………………..…. …………......…      เพศ        ชาย         หญิง 
สมคัรต าแหน่ง  : …….…………………….…….……         

เงินเดือน   : ……………...........  บาท  
 

ประวตัิส่วนตัว 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ……………..      หมูท่ี่ ………………………………… ถนน …………….…………............. 
ต าบล/แขวง ……………………..................     อ าเภอ/เขต ………………………….  จงัหวดั  ..........................................
รหสัไปรษณีย์  ………………………………      e-mail       ……………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ………………………... หมูท่ี่ ………………………….…….. ถนน  ............……………....…….....
ต าบล/แขวง  ………………………………...     อ าเภอ/เขต …………………………  จงัหวดั  ...…………............…..........  
รหสัไปรษณีย์  ………………………………. โทรศพัท์  …………...............…...…. มือถือ  ............................................  
บ้านท่ีอาศยัเป็น       อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง            บ้านเช่า         หอพกั         อ่ืน ๆ ระบ ุ…………….……...  
 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……... ปี     สว่นสงู ……........... ซม.  น า้หนกั ........................... กก.   
สญัชาต ิ ……………………………................  เชือ้ชาต ิ………………..................     ศาสนา …………………..................    
บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   สถานท่ีออกบตัร……………………… บตัรหมดอายุ…………...................  
บตัรผู้เสียภาษีเลขท่ี …………………………..   บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี ……………………………… 
ภาวะทางทหาร                ไดรั้บการยกเวน้          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์จะเกณฑใ์นปี ………… 
 

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 
 

 
 
  

 
 

กรุณาแนบ
ไฟล์รูปถ่าย 
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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.     
   

ประวตัิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา เร่ิม ถึง เกรดเฉลี่ย 
มธัยมศึกษา      

ปวช.      

ปวท. / ปวส.      

ปริญญาตรี      

สูงกว่าปริญญาตรี      
 
 

รายละเอยีดของงานทีผ่่านมา เรียงล าดบัจากปัจจุบันก่อน 
สถานทีท่ างาน 

(ช่ือ/สถานที)่ 
ระยะเวลา 
(จากปี / ถึงปี) 

ต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงานและความ
รับผดิชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

เหตุผลทีอ่อก 

1. ท่ีท างานปัจจบุนั 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 

   

 

 

 

3. 
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ความถนดัทางภาษา 

ภาษา 
พูด  เขียน  อ่าน  

ด ี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ 

ภาษาไทย           

ภาษาองักฤษ            

ภาษาจีน          

อ่ืนๆ           
 

 

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    

 

ความสามารถพิเศษอืน่ๆ    ……………………………………………………………………………………………… 
……………............................................…………………………………………………………………………………. 

 
 

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

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

1.  ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือต้องค าพิพากษาหรือไม่               เคย           ไม่เคย 
 ถา้เคยอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 

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

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

4.  ท่านเคยเข้าร่วมกจิกรรม / สัมมนา / นิทรรศการ / บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกจิกรรมอืน่ ๆ ทีม่ส่ีวนร่วมกบัสังคมหรือไม่ 

         เคย                          ไม่เคย โปรดระบุ............................................................................................ ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

5.  เน่ืองจากการท างานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานทีก่ าหนดไว้  ท่านสามารถมคีวามยดืหยุ่นในการ
ปฏบิัตงิาน  เช่น ท างานในวนัหยุดโดยเลอืกหยุดชดเชยในวนัอืน่แทน , มาท างานเร็วกว่าเวลาปกต ิ, เลกิงานช้ากว่า
เวลาปกต ิ, น างานบางส่วนกลบัไปท าทีพ่ัก                                                                   ได้                         ไม่ได้ 
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6. ในการปฏบิัตงิาน สามารถเปลีย่นแปลงต าแหน่งหน้าทีไ่ด้ตามความเหมาะสม           ขัดข้อง                   ไม่ขัดข้อง 
7. เป้าหมายในอนาคตของท่าน อกี 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร .............................................................................................               

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

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

................................................................................................................................................................ .........................  
ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก  ............................................................................................................................................ 
ท่านพร้อมทีจ่ะเร่ิมปฏบิัตงิาน ในวนัที ่………………………………………………………...........……………..…………………. 
 

 เขียนช่ือ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ทีอ้่างถึง 2 คน  (ทีเ่คยเป็นนายจ้าง หรือหัวหน้างานของท่าน) 
. 1.......................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
. 2......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 

กรุณาแนะน าตัวท่านเอง เพือ่ให้บริษัทรู้จักตัวท่านดขีึน้ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
......................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
......................................................................................................................................... ................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัท สวนหลวงสัตว
แพทย์ จ ากดั รับเข้าท างานแล้ว  หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความ
จริง  บริษัทฯ มสิีทธิ์ทีจ่ะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

       

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

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

__________________________________________________________________________________ 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที ่

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

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

.. 
 

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. เจ้าหน้าที ่

            (.............................................................) 
            (............................................................. 

 




