
 
มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
ใบสมัครงาน 

กรอกขอ้มลูดว้ยตวัทา่นเอง 
(To be completed in own handwriting) 

 

 
ช่ือ – สกลุ …………………………………………………………………………………………….……………………….……. 
Name  …………………………………………………………………………………………….……………..……….……… 

 
ต าแหนง่ทีต่อ้งการ       …….…………………….…….………..…………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 
Position Applied for               Salary                                Bath / month 

 

Personal information (ประวตัิส่วนตัว) 
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 ์  .…………………………………………………………………………………………………………………………  
       E-mail 

  อาศยักบัครอบครวั บา้นตวัเอง       บา้นเช่า     หอพกั 
  Living with parent Own home       Hired house   Hired flat / Hostel 

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

     สญัชาติ  ……………………………............ ....  ศาสนา ………………….................... 
     Nationality                   Religion 

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

    สว่นสงู .................... ซม.    น า้หนกั ….................... กก. 
    Height                      cm.    Weight                          kgs. 
 

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 

 

  รูปถ่าย 
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Family Information (ประวตัิครอบครัว) 
บิดา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ........................................... 
Father’s name-surname                                             Age            Yrs.  Occupation 

 

มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                                              Age           Yrs.  Occupation 

 

ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………………. สถานท่ีท างาน ……………….……… ต าแหนง่ ……………….………… 
Name of wife / Husband                         Working Place       Position 

 

มีบตุร …………. คน 
Number of children 

 

มีพี่นอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที ่  ............... 
Number of Members in the family                Male                  Female                       You’re the child of the family 

 

Education (การศึกษา) 
ระดบัการศกึษา 

Educational Level 
สถาบนัการศกึษา  

Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

เกรดเฉลี่ย 
สะสม 

   GPA 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

     

ปวช. 
Vocational 

     

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

     

ปรญิญาตร ี
Bachelor degree 

     

ปรญิญาโท 
Master degree 

     

            อื่นๆ 
Others_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

     

 

Working Experience in Chronological (ประสบการณ์ของงานทีผ่่าน   เรียงล าดับก่อน-หลงั) 

สถานท่ีท างาน 
Company 

ระยะเวลา 
Time 

ต าแหนง่
งาน 

Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จา้ง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation 

เริม่ 
From 

ถึง 
To 

       
       
       
 

ระบช่ืุอ-สกลุ ผูท้ี่สามารถใหข้อ้มลูการท างาน (สถานท่ีท างานลา่สดุ)............................................................... โทร........................... 
Give the name – last name who give information to work (Latest workplace)                                          Tel. 
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Language Ability (ภาษา) 

ภาษา 
Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อา่น (Reading) 
ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาองักฤษ  
(English) 

         

ภาษาญ่ีปุ่ น  
(Japan) 

         

อื่นๆ (Other)          
 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพด์ดี       :    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) ………………………………………………………… 

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

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดิเรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาทีช่อบ    : ระบ ุ  
Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : 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 applicant as 

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

 
ทราบขา่วการรบัสมคัรจาก  ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

 
ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่รา้ยแรงมาก่อนหรอืไม่?   เคย   ไมเ่คย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถา้เคยโปรดระบช่ืุอโรค  ................................................................................................................................................... 
If yes, explain fully 

 
ทา่นเคยสมคัรงานกบัมหาวิทยาลยัฯ  นีม้าก่อนหรอืไม ่  เคย      ไมเ่คย  ถา้เคย เมื่อไร ?................. 
Have you ever applied for employment with us before?  Yes        No    If yer, When? 

 



                                                                                              4 
ระบช่ืุอญาติ / เพื่อน ท่ีท างานอยูใ่นมหาวิทยาลยัฯ  ซึง่ทา่นรูจ้กัดี  ........................................................................................... 
Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

 
กรุณาแนะน าตวัทา่นเอง เพื่อใหม้หาวิทยาลยัฯ รูจ้กัตวัทา่นดีขึน้ 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ หลงัจากมหาวิทยาลยัฯ จา้งเขา้มา
ท างานแลว้ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสารที่น ามาแสดง หรอืรายละเอียดทีใ่หไ้วไ้มเ่ป็นความจรงิ มหาวิทยาลยัฯ มีสทิธ์ิท่ี 
จะเลกิจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไมต่อ้งจ่ายเงินชดเชยหรอืคา่เสยีหายใดๆ 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 sever.  

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

               (                                                             )                     
ลายมือช่ือผูส้มคัร  

(Applicants signature) 

 

             
     วนั เดือน ปี................./......................../.................... 

       
 


