
  ใบสมัครงาน 

บรษิัท อบินูอัฟฟาน คอนกรีต จ ากัด 

 

ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร (Position Applied for) 1..................................................................2.............................................................. 
 

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) 

ชื่อ นาย / นาง / นางสาวName MR / MRS / MISS........................................................................................................................................ 

วัน/เดอืน/ปี เกดิ (Date of birth) ........................อายุ (Age)ปี (Yrs.) ...............สัญชาติ (Nationality) ................เชื้อชาติ (Race)....................... 

ศาสนา (Religion) ......................กลุ่มเลอืด (Blood group) ............ส่วนสูง (Height)ซม.(cm.) ...........น้้าหนัก (Weight)กก.(kgs.) .................... 

ท่ีอยูปั่จจุบันบ้านเลขท่ี (Address) ...........หมู ่(Moo)..........ตรอก (Trok)...................ซอย (Lane)......................ถนน (Road)............................. 

ต้าบล (District)........................อ้าเภอ (City)................................จังหวัด (Province)..........................รหัสไปรษณีย์ (Post code)..................... 

โทรศัพท์บ้าน (Tel)....................................โทรศัพท์มือถอื (Mobile)..............................................E-mail:...................................................... 

บัตรประชาชนเลขท่ี (Identity card no)----บัตรหมดอายุ (Expire date)........................................ 

บัตรประกันสังคมเลขท่ี (Social security card no)(ถ้ามี)..........................................บัตรสถานพยาบาล (ถา้มี)................................................ 

อาศัยอยูก่ับ (Live With)  ครอบครัว (Family)  บ้านตัวเอง (Own home)        บ้านเชา่ (Hired house) 

หอพัก (Hired flat / Hostel)   อื่นๆ ระบุ (Other Please Mention)................................................................................................... 
 

วุฒิการศกึษาทีใ่ช้ในการสมัคร (Degree in the application) 

วุฒกิารศึกษา (Degree)สาขาวิชา (Major)...................................................................................................................................................... 

คณะ (Faculty)เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA). ........................................................................................................................................................ 

สถาบันการศึกษา (Institution). ..................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลครอบครัว (Family Information) 

ชื่อบิดา (Father’s name)...................................................................สัญชาติ (Nationality)........................ศาสนา (Religion)......................... 

อายุ (Age)………….......…ปี มชีวีติ (Alive) อาชีพ (Occupation)............................................................................ถึงแก่กรรม (Deceased)  

ชื่อมารดา (Mother’s name)...............................................................สัญชาติ (Nationality).....................ศาสนา (Religion).......................... 

อายุ (Age)………….......…ปี มชีวีติ (Alive) อาชีพ (Occupation)............................................................................ถึงแก่กรรม (Deceased)  

มีพี่น้องท้ังหมด (Number of brother and sister  in your family)......................คน (Person) ชาย (Male)...............................คน (Person) 

หญิง (Female)..........................................คน (Person) เป็นลูกคนท่ี (Your order in the family)..................................................................... 

 

สถานภาพ (Status) 

 โสด (Single) สมรส (Married) ชื่อคูส่มรส (Name of Spouse)นามสกุลเดิม (Old last name)................................................................... 

ท่ีท้างาน (Working Place)...............................................................................................................ต้าแหนง่ (Position)..................................... 

 หยา่(Divorced) แยกกันอยู่ (Separated) มจี้านวนบุตรดังตอ่ไปน้ี (Number of childrenas follows) 
 

บุตรคนที(่Child) 1 2 3 4 5 6 7 8 

เพศ (Sex)         

เกิดปี(Year of birth)         

อายุ (Age)         

อาชีพ (Occupation)         
 

 

รูปถ่าย  

1 หรือ 2 นิ้ว 



ประวัตกิารศกึษา(Education) 

ระดับการศกึษา 

(Educational Level) 

สถาบันการศึกษา 

(Institution) 

จังหวดั 

(Province) 

ประเทศ 

(Country) 

ปีที่จบ 

(Ended year) 

วุฒิ 
(Qualification) 

สาขาวิชา 

(Major) 

เกรดเฉลี่ย 

(GPA) 

มัธยมศกึษาตอนต้น 

(Secondary school) 

       

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

(High school) 

       

อนุปริญญา 

(Diploma) 

       

ปริญญาตรี 

(Bachelor) 

       

ปริญญาโท 

(Master's) 

       

ปริญญาเอก 

(Ph.D.) 

       

อื่นๆ(ระบุ) Other..        
 

กจิกรรมระหวา่งการศึกษา (Activity during the study) 

ป ี(Year) สถาบัน(Institution) องค์กร(Organization) กจิกรรมที่ท า(Activity) 

    

    

    

    
 

ประวัตกิารท างาน (Working Experience) 

สถานทีท่ างาน 

(Company) 

ระยะเวลา(Time) ต าแหน่งงาน 

(Position) 

เงินเดือน 

(Salary) 

ลักษณะงาน 

(Job description) 

เหตทุี่ออก 

(Reasons ofleaving) เริ่ม(From) ถึง (To) 

       

       

       

       

       
 

การอบรม ดูงาน ฝกึงาน (Training and Apprenticeship Experience) 

วัน เดือน ป(ีDate) ชื่อหลักสูตร(Course) ชื่อสถาบัน (Institution) ที่ต้ังสถาบนั (Address) 
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ความสามารถทางดา้นคอมพวิเตอร์ (Computer Ability) ขดีเครื่องหมาย  

โปรแกรม (Program) 
ความสามารถ (Ability) 

หมายเหต ุ
ดีมาก Very Good ปานกลาง Fair พอใช้ Poor 

     

     

     

ความสามารถทางดา้นภาษา (Language Ability) ขดี เครือ่งหมาย  

ภาษา 

(Language) 

พูด 

(Speaking) 

ฟัง 

(Listening) 

อ่าน 

(Reading) 

เขียน 

(Writing) 

ดี 

(Good) 

ปานกลาง 

(Fair) 

พอใช ้

(Poor) 

ด ี

(Good) 

ปานกลาง 

(Fair) 

พอใช ้

(Poor) 

ด ี

(Good) 

ปานกลาง 

(Fair) 

พอใช ้

(Poor) 

ด ี

(Good) 

ปานกลาง 

(Fair) 

พอใช ้

(Poor) 

อาหรับ Arabic             

อังกฤษ English             

ไทย Thai             

มลายMูalay             

อื่นๆ Other.             
 

ทักษะและความสามารถพเิศษ (Skills and talents) 

กีฬาท่ีเล่นได้ดี (Sport) 1                                              2                                            3                                                      . 

งานอดิเรก (Hobby)    1                                              2                                            3                                                      . 
 

ความสามารถในการขับรถ(Ability to drive) 

 ขับรถจักรยานยนตไ์ด้และมใีบอนุญาตขับขี ่(Driving a motorcycle and License)  

 ขับรถจักรยานยนตไ์ด้แตไ่มม่ใีบอนุญาตขับขี(่Driving a motorcycle but no driver's license) 

 ขับรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขับขี่ (Drive a car and License)  

 ขับรถยนต์ได้แต่ไม่มใีบอนุญาตขับขี่ (Driving a car but no driver's license) 

 ขับรถจักยานยนต์ไมไ่ด้ (Cannot drive a motorcycle)   ขับรถยนต์ไม่ได(้Cannot drive a car) 

ความสามารถอื่น ระบุ (Other abilitypleases mention)...................................................................................................................................... 
 

สถานภาพทางทหาร : ส าหรบัผู้ชาย (Military status, for man) 

ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ เพราะ (Not yet servedbecause)                                                                                                         . 

 เรียนส้าเร็จหลักสูตรนักศกึษาวชิาทหารเมื่อปี(Graduated yearof military students)                                                                     . 

รับราชการทหารแล้วเมื่อปี (Year of military service )ยศครั้งสุดท้าย(Last rank)ประจ้าการ ณ (at)                                                   .. 

 ได้รับยกเวน้ (ไมใ่ชผ่่อนผัน) เพราะ (Exempted (Not lenient) because)                                                                                     .. 

 คัดเลอืกแลว้ไม่ถกูเกณฑ ์(Selected but was drafted) ท่ีอ้าเภอ (at City)             .จังหวัด (Province)            เมื่อปี พ.ศ. (Year)            . 
 

การไปปฏิบัตงิานตา่งจังหวัดและงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด(Provincial and part time working) 

การไปปฏิบัตงิานตา่งจังหวัดเป็นการประจ า (Provincial workingregular) 

 ขัดข้อง(Not agree)  ไมข่ัดข้อง ระบุจังหวัด Agree(Please Mention the Province)............................................................................. 

การไปปฏิบัตงิานตา่งจังหวัดเป็นการชั่วคราว (Temporary provincial working) 

 ขัดข้อง(Failure)  ไมข่ัดข้อง ระบุจังหวัด (Agree please Mention). ............................................................................................... 

การปฏิบัติงานกะหรือหมุนเวยีนวันหยุด (Work on holidays) 

 ขัดข้อง(Failure)  ไมข่ัดข้อง ระบุวัน (Agree please Mention). ..................................................................................................... 
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สุขภาพในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา (Health2 years ago) 

. 

. 

. 

สมาคม/องค์กรทีเ่ป็นสมาชิกในปัจจุบัน (The association and organizationthat you are a member) 

สมาคม/องค์กร (Association/Organization) กจิกรรมที่ท า (Activity) 

  

  

  
 

ผูใ้กล้ชิดทีส่ามารถตดิต่อได้ในกรณีรบีด่วน (Contacted person in case of emergency) 

1.  ชื่อ-นามสกุล (Name-surname).................................................................................................. เกี่ยวข้องเป็น (Relationship)....................... 

ท่ีอยู ่(Address)...........................................................................................................................................โทรศัพท์(Tel).................................... 

2.  ชื่อ-นามสกุล (Name-surname).................................................................................................. เกี่ยวข้องเป็น (Relationship)....................... 

ท่ีอยู ่(Address)...........................................................................................................................................โทรศัพท์(Tel).................................... 
 

บุคคลซึ่งทราบประวัตคิวามประพฤติของขา้พเจ้าและสามารถใหค้ ารับรองกบับริษทัฯได้ (เขียนใหค้รบทัง้ 2 ชื่อ)(People who know 

the history of my conduct and can provide testimonials (To complete All names)) 

1.  ชื่อ-นามสกุล (Name-surname).................................................................................................. เกี่ยวข้องเป็น (Relationship)....................... 

ท่ีอยู ่(Address)...........................................................................................................................................โทรศัพท์(Tel).................................... 

2.  ชื่อ-นามสกุล (Name-surname).................................................................................................. เกี่ยวข้องเป็น (Relationship)....................... 

ท่ีอยู ่(Address)...........................................................................................................................................โทรศัพท์(Tel).................................... 
 

บุคคลที่รู้จักภายในบริษทั (Known persons in the Company) 

1. ชื่อ-นามสกุล (Name-surname)....................................................เกี่ยวข้องเป็น (Involved)...............................โทรศัพท์(Tel)......................... 

2. ชื่อ-นามสกุล (Name-surname)....................................................เกี่ยวข้องเป็น (Involved)...............................โทรศัพท์(Tel)......................... 
 

ข้าพเจ้า  เคยถูกศาลพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยท้าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท้าโดย

ประมาท (Bankruptcy is a court verdict or pled guilty to felony unless it is a minor offense or guilty of an act of negligence. 

     ไมเ่คยถูกไล่ออกจากงานท่ีใดหรือถูกเลกิจ้างโดยมคีวามผิดมาก่อน(Never been fired or be terminated by a fault before) 

ข้าพเจ้า  ไมม่ ีคดีความถูกฟอ้งร้องตอ่ศาลและหรอือยูใ่นระหว่างการพิจารณา (No lawsuit has been filed with the court or pending) 

     ม ีคดีความถูกฟอ้งร้องตอ่ศาลและหรอือยูใ่นระหว่างการพิจารณา(A lawsuit was filed against her in court or pending) 

 ถ้าตอบวา่ เคย หรือ มี โปรดระบุรายละเอยีด (If you answered yes ,please mention). 

ข้าพเจ้า  ไมย่นิยอม ให้ตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมโดยการพมิพล์ายนิว้มอื(Disagreethe criminal record check by fingerprint) 

     ยนิยอม ให้ตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมโดยการพมิพล์ายนิว้มอื (Agreethe criminal record check by fingerprint) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค้าตอบและข้อความท้ังหมดท่ีข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากว่าบริษัทฯ 

รับข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างแลว้และตอ่มาภายหลังพบวา่ ข้อความตอนหนึ่งตอนใด ซึ่งเป็นสาระส้าคัญเป็นความเท็จ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง

แลว้ ข้าพเจ้ายนิยอมท่ีจะให้บริษัทฯ ปลดขา้พเจ้าออกจากเป็นลูกจ้างทันที โดยไม่ต้องให้บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหาย ใด ๆ 

(I certify that all answers and statements given by me in this applicationis true and correct in all respects.If the Company get 

me to work then found some of material is false not match reality.I agree dismissal me without paying compensation or damages) 
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1.การเขียนใบสมัคร (Writing application) 

1.1 เขียนขอ้ความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าท่ีจะท้าได้ข้อความใดไม่มหีรือไมท่ราบให้ท้าเคร่ืองหมาย “-” 

(Writeyour information in the application completely. Please mention “-” forUnknown and none information) 

1.2 หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัครได้ ในกรณีท่ีผู้สมัครทราบดีแล้วว่าจะต้องเขียนข้อความลงในแบบท่ี

ก้าหนดไว้แต่ละเว้นไม่เขียนข้อความนั้นลง ท้าให้บริษัทฯ เข้าใจผิดพลาดไปจากความจริง บริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาท่ีจะไม่แจ้ง

ข้อความท่ีเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาการสมัครนั้น ๆ ได้ (If you have any questions please ask the 

staff.And if applicantsdon’t write true information which made us misunderstand, the Company will consider that applicant intend not 

to inform true information) 

1.3 ในกรณีท่ีย้ายท่ีอยู่ ให้มาแจ้งท่ีอยู่ใหม่ให้กับบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการติดต่อ (Please mention your new addressin case of 

moving the house) 

2.หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร:โปรดรับรองส าเนาถูกต้องและพร้อมแสดงต้นฉบับ(The evidence must be attached 

with the application:Please Certified Copy of evidence and original show) 

 2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว (Aphoto,Bareheaded 1 inch or 2 inch) จ้านวน 1 รูป  

 2.2 ส้าเนาหลักฐานการศึกษา (A Copy of transcript)     จ้านวน 1 ฉบับ  

 2.3 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (A copy of the identification card)     จ้านวน 1 ฉบับ 

 2.4 ส้าเนาทะเบียนบ้าน (A copy of House Registration)      จ้านวน 1 ฉบับ 

 2.5 หลักฐานพ้นภาระทางทหาร:ส้าหรับผู้สมัครเพศชาย(Military evidence: for man)   จ้านวน 1 ฉบับ 

 2.6 หนังสือรับรองการท้างาน (The certificate work) 

 2.7 อื่นๆ(ระบ)ุ Other.............................................................................................................................................................. 

3.การพิจารณาใบสมัคร (Applicationconsideration) 

3.1 หากมีต้าแหน่งงานว่างที่ตรงคุณสมบัตขิองท่าน บริษัทฯ จะตดิตอ่ท่านโดยด่วน (The Company will contact you immediately in 

case of vacancy accurate with your qualification) 

3.2 หากต้าแหน่งงานวา่งไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือไม่มีต้าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะเก็บใบสมัครเพื่อพิจารณาในโอกาสท่ีเหมาะสม 

โดยไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสมัคร (If there aren’t any vacancies which is accurate with your qualification, your application will be kept 

considering in the other available position and is not over than 2 years) 

ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพจิารณา โปรดตอบทุกข้อ (Other to be consideredplease answer all questions) 

1.สิ่งท่ีขา้พเจ้าภาคภูมใิจที่สุดในชวีติ (I am most proud in my life)................................................................................................................. 

2.ข้อดีของข้าพเจ้า(My advantages). ........................................................................................................................................................... 

3.ข้อเสียของขา้พเจ้า(My disadvantages). .................................................................................................................................................... 

4.ลักษณะงาน/วชิาเรียนท่ีชอบที่สุด(My favoriteJob/Subjects). ...................................................................................................................... 

5.อุดมการณ์หรือคติประจ้าใจ(Ideology). ..................................................................................................................................................... 

6.ผลงานท่ีดเีด่นในชีวิต (My accomplishment) ........................................................................................................................................... . 

7.ลักษณะงานท่ีต้องการท้ามากท่ีสุด (My requirement job) ......................................................................................................................... 

8.เหตุผลท่ีท่านสนใจมาสมัครงานกับบริษัทฯYour reasonforapplyingfor Company) ....................................................................................... 

. 

ข้อแนะน าในการสมัครงาน(Guideline application) 
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ขอบข่ายงานและความช านาญ : กรณีผู้สมัครมีประสบการณ(์Scope of work and expertise:if you are an experienced one.) 

ระบุงานท่ีท่านเคยรับผิดชอบ (โดยย่อ) 

Please mentionYour responsibility (Briefly) 

ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ 

(Skills/Specialization) 

ความชอบ 

(Liking) 

ดมีาก 

Very Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้ 

Poor 

ดมีาก  

Very Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้ 

Poor 

       

       

       

       

       

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ (Signature).....................................................ผู้ย่ืนค้าขอสมัครงาน (Applicant) 

(...................................................) 

วันท่ี(Date)............/.........../................. 

ส าหรับเจา้หน้าที่ (For Staff) 

ตรวจสอบเอกสาร (Check the documentation) 

 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง(Complete) 

 เอกสารไมค่รบ/ไมถู่กต้อง(Incomplete) 

เอกสารท่ีไม่ครบ คือ (Incomplete documentation is) 

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

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

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

 

 

 

ลงช่ือ............................................. 

(...................................................) 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร 

(Check the documentation staff) 

........./............../............. 

 

 

ลงช่ือ............................................. 

(........................................) 

เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 

(Recruited staff) 

........./............../............. 

บริษัท อิบนูอัฟฟานคอนกรีต จ ากัด  

เลขที่ 295/11 หมู ่4 ต.ตุยง อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0-7371-9756 โทรสาร 0-7371-9757 
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