
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิง้ จ ำกดั 
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         หมายเหตุ. กรณีตอ้งการแกไ้ขค าผิด ใหข้ีดฆ่าแลว้เซ็นช่ือก ากบั กรุณางดใชน้ ้ายาลบค าผิด  
                (Remark : Please do not use correction fluid)                                                                     

 

 

                                                                                            หมายเลขใบสมคัร(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 
                     Application No.(Staff Only)  

     
118 Moo.2 Tumbon Nong Don, Amphoe Nong Don, Saraburi 18190 
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ช่ือ – นามสกุล (นาย / นางสาว / นาง )___________________________________________________________ 

 
Name-Surname (Mr./ Ms./Mrs.)____________________________________________________________________________________  

ต าแหน่งท่ีสมคัร 1.______________________________________  2._______________________________________ 

(Position Applied For) 

 

 

ติดภาพถ่าย 
(Photo Attached 

Here) 

ท่ีอยูปั่จจบุนั_______อาคาร/หมู่บา้น________________  หมู่ท่ี________ซอย____________________________ 

(Present Address)           (Building/ Village)                                        (Moo)                                (Soi) 

ถนน___________________________แขวง/ต าบล_________________ เขต/อ าเภอ_____________________ 

(Road)                  (Tambon/SubDistrict)   (Amphoe/District) 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

(Province)                                                   (Postal Code) 

โทรศพัท_์_____________________มือถือ_______________________อีเมลล_์______________________________ 

  (Tel.)             (Mobile)                                                                                         (E-mail) 



 

 

       
                                                                                                                                                                                                    

หมำยเลขบัตรประชำชน (Identification Card Number) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดบัการศึกษา 

Education Level 

สถาบนัการศึกษา 
Institution 

คณะ 
Faculty 

สาขาวิชา 
Major 

วุฒิท่ีไดรั้บ 
Certificate 

ปีท่ีจบ 
Year 

เกรดเฉลี่ย 
GPA 

มธัยมตน้ 
Secondary School 

      

มธัยมปลาย 
High School 

      

ปวช. 
Vocational 

      

ปวส. 
High Vocational 

      

ปริญญาตรี 
Bachelor’s Degree 

      

ปริญญาโท 
Master Degree 

      

ประกาศนียบตัรอ่ืนๆ 
Other’s Certification  

      

หมายเหตุ ประกาศนียบตัรอ่ืนๆ เช่น CPA, CIA หรือใบประกอบวิชาชีพอ่ืนๆท่ีตอ้งสอบ  (The other certificates such as CPA, CIA or other professional license required) 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ/คอมพวิเตอร์ (Language Proficiency / Computer Literacy) 
ภาษา  

(Language) 
ทกัษะการพูด(Speaking) ทกัษะการอ่าน(Reading) ทกัษะการเขียน(Writing) 

ดีมาก 
(Excellent) 

ดี 
(Good) 

พอใช ้
(Fair) 

ดีมาก 
(Excellent) 

ดี 
(Good) 

พอใช ้
(Fair) 

ดีมาก 
(Excellent) 

ดี 
(Good) 

พอใช ้
(Fair) 

องักฤษ(English)          
ญ่ีปุ่ น(Japanese)          

 ภาษาอ่ืนๆ(ระบุ                         ) 
(Other Language :Specify                 ) 

         

 
Computer Skill 

 

Word 

 

Excel 

 

PowerPoint 

         
 

Internet 
โปรแกรมอื่นๆ(ระบุ) (Other) 
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วนั/เดือน/ปี เกิด____/____/_____  อาย_ุ____ปี 
(Date of Birth)         (Age) 

ส่วนสูง______น ้าหนกั_____ 
(Height)         (Weight) 

เช้ือชาติ_____สัญชาติ_____  ศาสนา_____ 
(Race)          (Nationality)      (Religion) 

ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน_________อาคาร/หมู่บา้น_________________________ 
Address (from I.D.Card)                  (Building/ Village) 

หมู่ท่ี________ซอย_______________ถนน________________________ 
(Moo)             (Soi)                                     (Road) 

แขวง/ต าบล________________เขต/อ าเภอ__________________________ 

(Tambon/Sub-District)            (Amphoe/District)   

จงัหวดั____________________  รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
(Province)                   (Postal Code) 

 

 

  บริษัท(ล่ำสุด) (Company’s Name-Present)   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

  บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

  บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

  บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

  บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 

สถานภาพการสมรส 

 โสด (Single)                  

 สมรส (Married) 

 หยา่ (Divorced) 

 หมา้ย (Widowed)      

 

สถานภาพทางทหาร 
 ผา่นการรับราชการ 

        (Completed)            

 เรียนรักษาดินแดน 
        (Territorial Degree Student) 

 ไดรั้บการยกเวน้ 
           (Exempted) 

 
 

สถานภาพทางทหาร 
 ผา่นการรับราชการ 

         (Completed)            

 เรียนรักษาดินแดน 
       (Territorial Degree Student) 

 ไดรั้บการยกเวน้ 
            (Exempted) 

 

บิดา ช่ือ-สกุล ____________________________________________________อาย ุ _______ ปี        อาชีพ________________________________ 
(Father’s Name-Surname)                                       (Age)                      (Occupation) 

มารดา ช่ือ-สกุล___________________________________________________อาย ุ _______ ปี       อาชีพ________________________________  
(Mother’s Name-Surname)                       (Age)                       (Occupation) 

ช่ือภรรยา/สามี_______________________________ อาชีพ ___________________     จ านวน________บุตรชาย(Male)_______ หญิง(Female) ______ 
(Name of Wife / Husband)                                                   (Occupation)                         (No.of Children)              
  
 

 

บิดา ช่ือ-สกุล ____________________________________________________อาย ุ _______ ปี          
อาชีพ________________________________ 
(Father’s Name-Surname)                                                     (Age)            (Yrs.)        (Occupation) 

มารดา ช่ือ-สกุล___________________________________________________อาย ุ _______ ปี         
อาชีพ________________________________  
(Mother’s Name-Surname)                                                           (Age)            (Yrs.)        (Occupation) 

ช่ือภรรยา/สามี____________________________ อาชีพ ________________     จ านวน________บุตรชาย(Male)_______ หญิง(Female) _______
  
(Name of Wife / Husband)                                                                 (Occupation)                      (No.of Children)              
  
 



 

 

 

เงินเดือนท่ีตอ้งการ________________________ 
(Expected Salary)  

ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมงานกบับริษทัฯไดเ้ม่ือใด                                                   ทนัที                                             ภายใน_______วนั     
(Available Start Date)                                                                                       ( Immediately)                               (Within_______Days)     
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1. บริษัท(ล่ำสุด) (Company’s Name-Present)   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

2. บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

3.  บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

4. บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 

5. บริษัท (Company’s Name )   ตั้งแต่ (From) 
  __/___/___ 

  ถึง (To) 
  __/___/___ 

  รวมอายงุาน (Total Years Of Exp) 
      ปี(Yrs)       เดือน(Mth) 

  ท่ีอยู ่(Address)   โทรศพัท ์(Tel)   ประเภทธุรกิจ (Type of Business) 
 

  ต าแหน่ง (Position)   ลกัษณะงาน (Responsibilities)   เงินเดือนแรกเขา้ 
  (Starting Salary) 

  เงินเดือนสุดทา้ย 
  (Last Salary) 

  สาเหตุท่ีลาออก (Reason for Leaving) 
 

  ช่ือผูบ้งัคบับญัชา (Immediate Boss) 



 

 

 

 

 

กรุณาแนะน าตวัท่านเอง เพื่อให้บริษทัรู้จกัตวัท่านดีขึ้น(Please provide any further information about yourself which will allow company to know you better) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อได้กรณฉุีกเฉิน (Person to notify in case of emergency) 
ช่ือ – นามสกุล (Name-Surname) เก่ียวขอ้งเป็น (Relationship) หมายเลขโทรศพัท ์(Contacting) 

1   

2   

 

บุคคลท่ีสำมำรถให้ค ำรับรองเกี่ยวกับตัวท่ำนได้(ไม่ใช่ญำต)ิ (Other Person than Relatives) 

ช่ือ – นามสกุล (Name-Surname) เก่ียวขอ้งเป็น (Relationship) หมายเลขโทรศพัท ์(Contacting) 

1    

2   
 

ท่ำนทรำบข่ำวกำรสมัครงำนในต ำแหน่งนีจ้ำกแหล่งใด (Sources of Job Information) 
มาสมคัรเอง 
 (Walk-In) 

เวบ็ไซต(์ระบุ)  
(Website) 

หนงัสือพิมพ(์ระบุ)  
(Newspaper) 

พนกังานในบริษทั(ระบ)ุ 
(Internal Agency) 

อื่นๆ (ระบุ) 
(Others) 

     

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ  ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประกำร หลังจำกบริษัทฯจ้ำงเข้ำมำท ำงำนแล้วปรำกฏว่ำ ข้อควำม 

ในใบสมัครงำน เอกสำรที่น ำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจริง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้โดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน 

I certify that all statements given in this application from are true. If any is found to be untrue after engagement, the company has the 

right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever. 

                                                                                        
                                                                   ลายมือช่ือผูส้มคัร  ________________   วนัที่_____________ 

                                                                                                                  (Applicant’s Signature)                                                (Date) 

 

กิจกรรม / กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน (Activities / Training Courses / Projects) 
ช่ือกิจกรรม / การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (Course) สถาบนัท่ีจดั (Institution) ระยะเวลา (Duration) 

1   

2   

3   

ท่านมีพาหนะเป็นของตวัเองหรือไม่                   จกัรยานยนต ์         มี                ไม่มี                                 รถยนต ์         มี                  ไม่มี     
(Do you have your own transport?)               (Motorcycle)            (Yes)        (No)                                 (Car)             (Yes)          (No) 
ท่านมีใบอนุญาตขบัขี่หรือไม่                             จกัรยานยนต ์         มี                 ไม่มี                                 รถยนต ์         มี                  ไม่มี  
(Do you have driving license?)                       (Motorcycle)            (Yes)       (No)                                  (Car)             (Yes)         (No) 
ท่านมีโรคประจ าตวั, เคยประสบอุบติัเหตุร้ายแรงหรือเคยเจ็บป่วยอยา่งหนกัหรือไม่?                    มี/เคย(โปรดระบุ)  (Yes, explain fully) __________________ 
(Have you ever been seriously accident or contracted with contagious disease?)                             ไม่เคย (No) 
ท่านมีประวติัตอ้งค าพิพากษาหรืออยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีกระท าความผิดทางอาญา/ทางแพ่งหรือไม่?          มี/เคย(เม่ือไหร่) (Yes, When?)_______________  
(Have you ever been charged, arrested or convicted of any offense?)                                     ไม่เคย (No)             

งานอดิเรก, กีฬาและกิจกรรมท่ีสนใจ  
(Present hobbies, sports, interest)       
ท่านเป็นสมาชิกของชมรมหรือองคก์ารอาชีพอะไร และมีต าแหน่งอะไร? 
(What  associations or professional organizations are you a member of and what position do you hold?)  
ท่านเคยสมคัรสมคัรงานกบับริษทัฯน้ีมาก่อนหรือไม่?                              เคย(เม่ือไหร่)__________________                ไม่เคย                            
(Have you ever applied for employment with us before?)                  (Yes, When?)                                                 (No)                            

ท่านยินยอมให้บริษทัท าการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมหรือไม่?                                      ยนิยอม                            ไม่ยินยอม 
(Would you allow the company to check your criminal background?)                                         (Accept)                              (Decline)                                
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ผลตอบแทน 
ชื่อพนักงาน  ตำแหน่ง  
สังกัดบริษัท  
ระดับ  แผนก 

 
 

ผู้บังคับบัญชา  
วันเริ่มงาน  ฝ่าย 

 
 

เงินเดือน รายได้อื่น ๆ 
เงินเดือน (บาท/เดือน) 
 

 

 สวัสดิการพิเศษ  
ค่าเช่ารถยนต์ (บาท/เดือน) กรณีพนักงานใช้รถยนต์ 

รถยนต์บริษัท 

น้ำมันเชื้อเพลิง 

สถานที่ทำงาน 
 

หมายเหตุ 

บัตรเติมน้ำมัน               บาท/เดือน 
ตามระยะทาง               บาท/เดือน 

 
            
            ผู้จัดทำ___________________________                     ผู้จัดการฝ่าย______________________________ 
                   (____________________________)                                 (_______________________________) 
                    วันที่_______________________                                     วันที_่__________________________ 
 
              
            ผู้ตรวจสอบ________________________                       ผู้อนุมัต_ิ____________________________ 
                   (____________________________)                             (______________________________) 
                      ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                    วันที่_______________________                                    วันที_่_________________________ 
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