
 
ใบสมัครงาน 

กรอกข้อมลูด้วยตวัทา่นเอง 
 
 
 

 
ชื่อ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
  

ต าแหน่งที่ต้องการ  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 
   2  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 
 

ประวัติส่วนตัว 
ที่อยูปั่จจบุนัเลขที่ …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  …………………….. 
อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  …………………..  
โทรศพัท์  ………........………...............…...…. ไลน์ ไอดี ...............……...........……. มือถือ  .......................................  
อีเมล์   .…………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail 

  อาศยักบัครอบครัว  บ้านตวัเอง             บ้านเชา่                    หอพกั 
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาติ  ………………...............
สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
บตัรประชาชนเลขที.่.............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   
สว่นสงู .................... ซม.    น า้หนกั ................... กก. 
ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
สถานภาพ                   โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนั  
เพศ   ชาย   หญิง 

ประวัติครอบครัว 
บิดา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
มารดา ชื่อ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
ชื่อภรรยา/สาม ี….……………………………… สถานที่ท างาน ……………….……… ต าแหน่ง ……………….………… 
มีบตุร …………. คน 
มีพี่น้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที ่............... 
 

ชื่อ  
Name 

อาย ุ(ปี)  
Age 

อาชีพ  
Occupation 

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 



การศึกษา 
ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

สาขาวิชา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปริญญาตรี 
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปริญญาตรี 
Post-Graduate 

    

อ่ืนๆ 
Others 

    

 

รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง 
สถานที่ท างาน 

Company 

ระยะเวลา  Time ต าแหน่งงาน 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

คา่จ้าง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

       
       
       
       

 

ความสามารถพิเศษ 
พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                         
Typing  No  Yes   

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัข่ีเลขที ่ 
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

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

กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อ่ืนๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 
กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ติดตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร .......................... 
ที่อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…..  

   
ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  ......................................................................................................................................... 
Sources of job information 

ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงมาก่อนหรือไม?่   เคย   ไมเ่คย 
ถ้าเคยโปรดระบชุื่อโรค  .............................................................................................................................................. 
 

เขียนชื่อญาติ / เพ่ือน ที่ท างานอยูใ่นองค์กร ซึง่ทา่นรู้จกัดี ............................................................................................. 



 
 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลงัจากองค์กรจ้างเข้ามา
ท างานแล้วปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไมเ่ป็นความจริง องค์กรมีสทิธ์ิท่ี
จะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

       
 
  …………………………………….. 

ลายมือช่ือผู้สมคัร  
(Applicants signature) 

 
 

การพจิารณาว่าจ้าง 
ต าแหนง่  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่เดือน        
Position    Department    Salary          Baht/ month     

วนัท่ีเร่ิมงาน …………..………….….  คา่ใช้จ่ายพิเศษ ……………..………. 
Starting date            Allowances 

 
 
 ……………………………    ……………………… 
     ฝ่ายทรัพยากรบคุคล              ผู้อนมุตัิ 
 Human resource department   Authorized signature 

 …………./………./……….    ………./………../……… 
 
 
       ……………………….. 
          ลายเซ็นผู้สมคัรงาน 

Signature of Applicant 

………../………./…….. 
 

เอกสารที่แนบมาด้วย 
1.ส าเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัร 
2.รูปถ่าย 
3.ส าเนาวฒุิการศกึษา(ถ้าม)ี 
ช่องทางการส่งใบสมัคร 
1.สง่ใบสมคัรด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ 
ที่บริษัท โฮมเพลส จ ากดั 15-15/1 ซอยลาดพร้าว78 แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
2.ทางอีเมล sales.homplace@gmail.com 
3.FAX 02-530-5230 

mailto:sales.homplace@gmail.com

