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ใบสมัครงาน 
 
 

ชื่อ – นามสกลุ     : ………………………………………………………………………………….……ชื่อเล่น………………………………… 
Name in English: ……………………………………………………………..….…………......…       เพศ         ชาย         หญิง 
สมัครต าแหน่ง  : …….…………………….…….…………………………….........................................................................      
เงินเดือน   : ……………...........  บาท /       เดือน        วัน 
 

ประวัติส่วนตัว 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ……………..      หมู่ที ่………………………………… ถนน …………….…………............. 
ต าบล/แขวง ……………………..................     อ าเภอ/เขต ………………………….  จังหวัด  ..........................................รหัสไปรษณีย์  
………………………………      e-mail       ……………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขท่ี ………………………... หมู่ที ่………………………….…….. ถนน  ............……………....…….....ต าบล/แขวง 
………………………………...     อ าเภอ/เขต ………………………..… จังหวัด  ...…………............…..........  รหสัไปรษณีย์  
………………………………. โทรศัพท ์ …………...............…...…. มือถือ  ............................................  
บ้านท่ีอาศัยเป็น       อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง            บ้านเช่า         หอพัก         อ่ืน ๆ ระบุ …………….……...  
 

วัน เดือน ปีเกิด ................…………………………................ อาย ุ………………... ปี      
สัญชาติ  ……………………………................  เชื้อชาติ ………………..................     ศาสนา …………………..................    
บัตรประชาชนเลขท่ี..............…......................   สถานท่ีออกบัตร……………………… บัตรหมดอายุ…………...................  
บัตรผูเ้สยีภาษีเลขท่ี …………………………..   บัตรประกันสังคมเลขท่ี ……………………………… 
ภาวะทางทหาร                ได้รบัการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี ………… 
 

ประวัติครอบครัว 
 

สถานภาพ            โสด    แต่งงาน                  หม้าย           แยกกัน/หย่า  
กรณีแต่งงาน                 จดทะเบียน              ไม่ได้จดทะเบียน          
ช่ือภรรยา/สามี  …………………………………………………………………………................................................………………………………… 
ช่ือ/สถานท่ีท างาน ……………………………………………………………................................................…………………….…………..…….……… 
ต าแหน่ง  …………………………………………………………………………………………................................................................……….………… 
มีบุตร ………….……. คน       
จ านวนบุตรที่ก าลังศึกษา …....….……. คน       จ านวนบุตรที่ยังไม่เข้าศึกษา …...……... คน 
 

 
 
 

รูปถา่ย 1 
น้ิว 
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รายละเอียดโดยสังเขป 
 

ชื่อ-สกลุ (1-2 ส าหรับบิดา/มารดา 3-7 ส าหรับพ่ีน้อง) อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม 

1.บิดา     
2.มารดา     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

   

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา เริ่ม ถึง เกรดเฉลี่ย 
มัธยมศึกษา      
ปวช.      
ปวท. / ปวส.      
ปริญญาตร ี      
สูงกว่าปริญญาตร ี      

 
รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงล าดับจากปัจจุบันก่อน 

 

สถานที่ท างาน 
(ชื่อ/สถานที่) 

ระยะเวลา 
(จากปี / ถึง

ปี) 
ต าแหน่งงาน 

ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

เหตุผลที่ออก 

1. ที่ท างานปัจจุบัน 
 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 
 

   

 

 

 

3. 
 
 
 
 

   

 

 

 



 3 

 
ความถนัดทางภาษา 

 

ภาษา 
พูด  เขียน  อ่าน  

ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ 

ภาษาไทย           
ภาษาอังกฤษ            
ภาษาจีน          
อื่นๆ           

 
 

ความสามารถพิเศษ 
 

พิมพ์ดีด                 ไม่ได้        ได้    ภาษาไทย   ............ ค า/นาที     ภาษาอังกฤษ............ ค า/นาที 
คอมพิวเตอร์          ไม่ได ้        ได้    ระบุรายละเอียด …………………………………………........................………………. 
ขับรถจักรยานยนต์        ไม่ได้        ได้    ใบขับข่ีเลขท่ี …………………………………………………........................……...……. 
ขับรถยนต์              ไม่ได้        ได้   ใบขับข่ีเลขท่ี …………………………………....................................................…… 
มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่         ไม่มี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น …………………………………………….................... 
งานอดิเรก     
กีฬาท่ีชอบ     
ความรู้พิเศษ    

 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ    …………………………………………………………………………………...................................…………… 

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

 

  
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้…………………..……................................  เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร............................. 

 ที่อยู่ ....................................................................................................   เบอร์โทร. …........................................…... 
 
 

 เขียนชื่อญาติ / เพ่ือน ท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานรับสมัครซ่ึงท่านรู้จักดี (ถ้าม)ี.............................................................. 
 

 เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซ่ึงไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยกับตัวท่านดี 
. 1.......................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
. 2......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 
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กรุณาแนะน าตัวท่านเอง เพ่ือให้หน่วยงานรู้จักตัวทา่นดีขึ้น 
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
ทราบข่าวการรับสมัครจาก  .................................................................................................................................................... 
ท่านพร้อมที่จะเริ่มปฏิบตัิงาน ในวันท่ี …………………………………………………….......................……………………………………….….. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า ข้อความใน                

ใบสมัครงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง กรมพลศึกษา มีสิทธิ์ท่ีจะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผู้สมัครงาน 

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

 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ ……..……………………………….. 
(………….......…………………..…) 

………./…….…./……….. 


