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ใบฝึกงาน 
กรอกขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ     : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

ประวตัส่ิวนตวั 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……………..      หมูท่ี ่………………………………… ถนน …………….…………............. 
ต ำบล/แขวง ……………………..................     อ ำเภอ/เขต ………………………….  จงัหวดั  ..........................................
รหสัไปรษณีย์  ………………………………      e-mail       ……………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที ่………………………... หมูท่ี ่………………………….…….. ถนน  ............……………....…….....
ต ำบล/แขวง  ………………………………...     อ ำเภอ/เขต …………………………  จงัหวดั  ...…………............…..........  
รหสัไปรษณีย์  ………………………………. โทรศพัท์  …………...............…...…. มือถือ  ............................................  
บ้ำนท่ีอำศยัเป็น       อำศยักบัครอบครัว บ้ำนตวัเอง            บ้ำนเช่ำ         หอพกั         อ่ืน ๆ ระบ ุ…………….……...  
 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อำย ุ……... ปี     สว่นสงู ……........... ซม.  น ำ้หนกั ........................... กก.   
สญัชำต ิ ……………………………................  เชือ้ชำต ิ………………..................     ศำสนำ …………………..................    
บตัรประชำชนเลขท่ี..............…......................   สถำนท่ีออกบตัร……………………… บตัรหมดอำย…ุ………...................  
บตัรผู้ เสยีภำษีเลขที่ …………………………..   บตัรประกนัสงัคมเลขที่ ……………………………… 
ภาวะทางทหาร                ไดรั้บการยกเวน้          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์จะเกณฑใ์นปี ………… 
 

ประวตัคิรอบครัว 
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 
 
 
 

 
ติดรูปถ่ำย 
หน้ำตรง ไม่
สวมแวน่ด ำ 
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รายละเอยีดโดยสังเขป 
ช่ือ-สกุล (1-2 ส าหรับบิดา/มารดา 3-7 ส าหรับพี่น้อง) อายุ อาชีพ มชีีวติ ถึงแก่ 

กรรม 
1.บิดา     

2.มารดา     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
   

ประวตักิารศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวชิา เร่ิม ถึง เกรดเฉลีย่ 
มธัยมศึกษา      

ปวช.      

ปวท. / ปวส.      

ปริญญาตรี      

สูงกวา่ปริญญาตรี      
 

รายละเอยีดของงานที่ผ่านมา เรียงล าดบัจากปัจจุบันก่อน 
สถานทีท่ างาน 

(ช่ือ/สถานที)่ 
ระยะเวลา 
(จากปี / ถึงปี)   

ต าแหน่งงาน 
 

ลกัษณะงานและความ
รับผดิชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงนิเดอืน 

เหตุผลทีอ่อก 
 

1. ที่ท ำงำนปัจจบุนั 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

   …………………………
…………………………
…………………………

……………….………
…………….………. 

 .…………………
……………………
……………………
……………………

………………….. 

2………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

   …………………………
…………………………
…………………………

……………….………
…………….………. 

 .…………………
……………………
……………………
……………………

………………….. 

3………………………
………………………
………………………
……………………… 

   …………………………
…………………………
…………………………

……………….……… 

 .…………………
……………………
……………………
…………………… 
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สถานทีท่ างาน 

(ช่ือ/สถานที)่ 
ระยะเวลา 
(จากปี / ถึงปี)   

 

ต าแหน่งงาน 
 

ลกัษณะงานและความ
รับผดิชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
เงนิเดอืน  

เหตุผลทีอ่อก 
 

4………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

   …………………………
…………………………
…………………………

……………….………
…………….………. 

 .…………………
……………………
……………………
……………………

………………….. 

5………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

   …………………………
…………………………
…………………………

………………………
……………………. 

 .…………………
……………………
……………………
……………………

………………….. 

ความถนัดทางภาษา 

ภาษา 
พูด  เขียน  อ่าน  

ด ี ปานกลาง พอใช้ ด ี ปานกลาง พอใช้ ด ี ปานกลาง พอใช้ 

ภาษาไทย           

ภาษาองักฤษ            

ภาษาจีน          

อ่ืนๆ           
 

ความสามารถพเิศษ 
พิมพดี์ด                 ไม่ได ้        ได ้         ภาษาไทย   ............ ค า/นาที          ภาษาองักฤษ............ ค า/นาที 

คอมพิวเตอร์           ไม่ได ้        ได ้          ระบุรายละเอียด …………………………………………………………. 

ขบัรถมอเตอร์ไซด ์       ไม่ได ้       ได ้          ใบขบัขี่เลขท่ี ……………………………………………………………. 
ขบัรถยนต ์             ไม่ได ้       ได ้          ใบขบัขี่เลขท่ี ……………………………………………………………. 

ขบัรถบรรทุก           ไม่ได ้       ได ้          ใบขบัขีเ่ลขท่ี ……………………………………….. ประเภท ………… 

มียานพาหนะส่วนตวัหรือไม่       ไม่มี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยีห่อ้/รุ่น …………………………………………….. 

ความสามารถ ในการ         
ใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน            

งานอดเิรก     
กฬีาทีช่อบ     
ความรู้พเิศษ    
ความสามารถพเิศษอืน่ๆ    ……………………………………………………………………………………………… 
                                       ………………………………………………………………………………………………. 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ 
 

ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานจะมีระยะเวลาในการฝึกงานขั้นต ่า 3 เดือน 
โปรดระบุระยะเวลาท่ีท่านสามารถฝึกงานได ้: 

         มิ.ย.-ส.ค.                                 ก.ย.-พ.ย. 
        ธ.ค.-มี.ค.                                  ก.พ.-เม.ย. 

ท่านสามารถฝึกงานประเภท 

       Full time  (40 ชม./สปัดาห์ )               Part Time (10-20 ชม./สปัดาห์)               
 
 
 
 

 กรณฉุีกเฉินบุคคลทีต่ดิต่อได้…………………..……................................  เกีย่วข้องกบัผู้สมคัร............................. 
 ทีอ่ยู่ ....................................................................................................   โทร. …........................................…... 
 

 ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดหีรือต้องค าพพิากษาหรือไม่              เคย           ไม่เคย 
 ถา้เคยอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 
 ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค  ...................................................................................................................................... 

 ท่านมโีรคประจ าตวัหรือโรคเรื้อรังหรือไม่                                                   เคย                         ไม่เคย 
 ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค  ...................................................................................................................................... 
 

 เขียนช่ือญาต ิ/ เพือ่น ทีท่ างานอยู่ในบริษัทฯ ซ่ึงท่านรู้จกัด.ี..................................................................................... 
 

 เขียนช่ือ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ทีอ้่างถึง 2 คน (ซ่ึงไม่ใช่ญาต ิหรือนางจ้างเดมิ) ทีรู้่จกัคุ้นเคยกบัตวัท่านด ี
. ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

กรุณาแนะน าตวัท่านเอง เพือ่ให้บริษทัรู้จกัตวัท่านดขีึน้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทัฯ น้ีมาก่อนหรือไม่              เคย        ไม่เคย     ถา้เคย เม่ือไร ?....…………………………........ 
สามารถไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั                             ไม่ได ้         ได ้         อ่ืนๆ ระบุ …................................................. 
ในต าแหน่งงานท่ีตอ้งมีคนค ้าประกนั                                ไม่ขดัขอ้ง          ขดัขอ้ง 
ในการปฏิบติังาน สามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสม                ไม่ขดัขอ้ง            ขดัขอ้ง 
ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  ................................................................................................................................................... 
ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบับริษทัฯ ภายใน ……………………………………………………………………..…………………. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ หลงัจากบริษทัจ้างเข้ามาท างานแล้ว

หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารทีน่ ามาแสดง หรือรายละเอยีดทีใ่ห้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มสิีทธ์ิทีจ่ะเลกิจ้าง
ข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

       
 

ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้สมคัรงาน 
                                                                                      (…………………………………) 

                                                                                                ………./…….…./……….. 

__________________________________________________________________________________ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่แผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
 


