
 

รูปถ่าย ใบสมัครงาน 
Application for Employment 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
Association for the Development of Environmental Quality  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  
 

ชื่อ – สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว) ......................................................................./ ....................................................................... 
Name–Surname(Mr./ Mrs./Ms)  In Thai     In English    

ชื่อเล่น ................................ 
Nickname 
วัน เดือน ปีเกดิ ................................................. สถานท่ีเกิด ................................................. อายุ ........... ปี ............ เดือน 

Date of Birth        Place of Birth    Age 
สัญชาติ ....................................      เชื้อชาติ .....................................   ศาสนา ............................... 
Nationality       Race     Religion 
ส่วนสูง ....................... เซนติเมตร     น้้าหนัก ......................... กิโลกรัม  

Height        Weight                                    
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได)้ ........................................................................................................................................... 
Present Address     
โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์เคล่ือนท่ี .................................... E-mail …………………..……………………….  
Telephone No.              Mobilephone No. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) .............................................................................................................................................. 
Registered Address              
โทรศัพท์ .......................................................... 
Telephone No.    
บัตรประชาชนเลขที่ ................................................................................. ออกให้ ณ .............................................................. 
Identification No.                 Issued At   
วันออกบัตร ........................................      วันหมดอายุ .................................................  
Issued Date        Expired Date 
 

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  ม่าย  หย่า 
Marital Status  Single  Married   Widowed  Divorced 

 
 
 

ค าแนะน าในการกรอกใบสมัคร 
1. ข้อมูลที่ท่านให้จะมีส่วนช่วยให้ไดร้ับพิจารณา ฉะนั้นจึงต้องตอบค าถามให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด 

2. หากมีค าถามใดให้ท่านเลือกตอบโปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านเกี่ยวข้อง และถ้ามีให้ระบุ ต้องเขียนรายละเอียดต่อท้าย 
3. ต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่สมัคร 
4. เอกสารนีส้มาคมฯ จะเก็บเป็นความลับ 

ต าแหน่งงานที่สมัคร....................................................................... เงินเดือนขั้นต่ าที่คาดหวัง .................................. บาท 
Position Applied                        Minimum Expected Salary  

วันที่พร้อมเริ่มงาน ......................................................................... 
Date Available of Commence   

    



 

ชื่อคู่สมรส ................................................................................... อาชีพ ........................................................ 
Name of Marriage Partner                  Occupation 
สถานท่ีท้างาน ............................................................................. จ้านวนบุตร ............................. คน  

Name of Employer/Location      Number of Children 
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น    ศึกษาวิชาทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  
Military Service  Excepted      Completed 
ชื่อบิดา ..................................................................................................    อายุ ................ ปี อาชีพ ............................. 
Name of  Father     Age  Occupation 
ชื่อมารดา .............................................................................................     อายุ ................ ปี อาชีพ ............................. 
Name of  Mother     Age  Occupation 
 

จ้านวนพี่น้องทั้งหมด ........................ คน เป็นคนที่ ...................... 
Number of Brothers and Sisters 
ปัจจุบันมีผู้ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบหรือไม่          ไม่มี    มี ระบุ................................. 
บุคคลในครอบครวัที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
In case of emergency please contact : 
ชื่อ – สกุล ....................................................................................      ความสัมพันธ์ ...............................................  
Name – Surname.       Relation 

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................  
Address 
โทรศัพท์ ................................................ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี .............................................. 
Telephone No.    Mobilephone No. 

โรคประจ้าตวั       ไม่มี        มี ระบุ .................................................... 
อาการเจ็บปว่ยที่เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละปี คือ ............................................................... 
 
ประวัติการศึกษา Education Background  
 

ระดับการศกึษา 

Education Level ชื่อสถาบัน / ที่ตั้ง 
Name of Institute /  Location 

สาขาวชิา / วุฒิที่ได้รับ 
Major Subject 

Degree Obtained 

 

พ.ศ. ที่ส้าเร็จ 

Date of 

Graduation 

คะแนน
เฉล่ีย 

GPA. 

 

มัธยมศึกษา High 

School 

    

ปวช.     

ปวส.     

ปริญญาตร ี 
Bachelor Degree 

    

ปริญญาโท หรือสูงกวา่
Master Degree or 

Higher  

    

อื่นๆ( ระบุ) 
Other 

    

 

 
 



 

ขณะนี้ท่านกา้ลังศึกษาอยู่หรือไม ่        ไม่  ก้าลังศกึษาในระดับ...........................สาขา ........................................ 
Further Studying at    อยู่ที่ ................................................ 
 

การอบรม/ฝึกงาน (หลักสูตร สถาบัน ปีที่อบรม รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร) Training Record 

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

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

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

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

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

ขณะศึกษาอยู่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง (กรุณาบอกรายละเอียดและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข) 
Extra Activities&Special tasks&  Scholarship obtains during studies or part time 

 

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

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

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

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

ประวัติการท างาน(ระบุนายจ้าง/บริษัท เรียงจากล่าสุดจนถึงล าดับแรก) 
Previous Employment(Starting latest employer first) 

ชื่อสถานท่ีท้างาน / ที่ตั้ง 
Name of 

Employer/Location 

ระยะเวลาการ
ท้างาน 

Duration 

เงินเดือน 

salary ต้าแหน่งสุดทา้ย 
Last position 

 

สาเหตุที่ออก 

Reason of 

resigned เริ่ม 
From 

ถึง 
To 

เริ่มต้น 

Started 

สุดท้าย 

Last 

       

       

       

       

 

โปรดอธิบายหน้าที่ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ปัญหาและวิธกีารแก้ไข ที่ผ่านมา หรือก้าลงัท้าอยู ่
Responsibility and Job Description 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
เขียนประสบการณ์ ข้อคิด หรือส่ิงที่คิดว่าได้รับจากการท้างานหรือฝึกงานที่ผ่านมา 

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

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

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

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



 

ความรู้ทางด้านภาษาและความสามารถพิเศษ 

Language Proficiency and Special Skill 
 

ความรู้ทางด้านภาษา* 

Language 
พิมพ์ดีด 

คอมพิวเตอร ์

 (ระบุโปรแกรม) 

Computer 
(Specify 

Program) 

ความสามารถ
ทางดนตรี 
Music 

ความสามารถ
พิเศษอื่นๆ 

Other 

ภาษา พูด 

Speak 

อ่าน 

Read 

เขียน 

Write 

ภาษา ค้าต่อ
นาที 

   

ไทย    ไทย     

อังกฤษ    อังกฤษ     

จีน         

อื่นๆ 
(ระบุ) 

        

* โปรดระบุ  ดีมาก = 1      ดี = 2        พอใช้ = 3 

 Specify  Excellent  Good      Fair 

   

 

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ 

รถจักรยานยนต ์                ได้    ไม่ได้  ใบอนุญาตขับขี ่          มี  ไม่มี 
รถยนต ์                       ได้    ไม่ได้  ใบอนุญาตขับขี ่          มี  ไม่มี 
ยานพาหนะส่วนตัว         ไม่มี       มี ระบุ ....................................................... 
 

รายละเอียดอื่นๆ General Information 

เขียนถงึอุปนิสัย ข้อเด่น และข้อดอ้ยของท่านโดยสังเขป 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
งานอดเิรก ............................................................................................................................................................................. 
 

ท่านดื่มสุราหรือไม ่        ไม่ดื่ม        ดื่ม เพราะ ......................................................................................... 
ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่         ไม่สูบ        สูบ  เพราะ.................................................ระบุจ้านวนต่อวัน .............. 
ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ พรรคการเมือง องคก์รใดๆ หรือไม่ 
  ไม่เคย         เคย ระบุ ................................................................................................... 
เขียนบอกจดุมุ่งหมายหรือความใฝ่ฝันในชีวติของท่าน 

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
โปรดบอกสิ่งที่คาดหวังจากการท างานกับองค์กร
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 



ท่านคิดว่าทา่นจะมีสว่นในการพัฒนาองคก์รนี้ได้อย่างไร 

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

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

อธิบายลักษณะงานท่ีคิดว่าถนัดที่สุด หรือใฝ่ฝันท่ีจะท้าที่สุด โดยระบุเหตุผลด้วยว่าทา้ไมจงึคดิเชน่น้ัน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
องค์กรสามารถเปล่ียนแปลงต้าแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม   ขัดข้อง  ไม่ขัดข้อง 

ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจงัหวัดได ้     ได้  ไม่ได้ 
Are you willing to relocated for working up country?  

ท่านทราบข่าวการสมัครงานน้ีจาก ................................................................................................. 
How do you know the jobs advertisement?   
 

บุคคลอ้างองิซึง่ทราบประวัติของท่านและสามารถสอบถามได้ 
Reference Person 
ชื่อ – สกุล .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ............................................... 
Name – Surname       Relation 
ต้าแหน่ง ........................................................ สถานท่ีท้างาน ...................................................................................... 
Position    Name of Employer 
โทรศัพท์ ............................................................. 
Telephone No. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตา่งๆ ที่ข้าพเจ้าระบุไวใ้นใบสมัครน้ีเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ถ้าภายหลังจากเข้า
ท้างานพบว่ามีข้อมูลใดไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ ข้าพเจา้ยินดใีห้สมาคมฯ ลงโทษตามกฎระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ หรือ
ยินยอมให้เลิกจา้งได้โดยไม่ต้องจา่ยเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 

I hereby certify that all above given information are true and correct. I realize that any miss – 

statement made herein could render any contract of employment concluded mull and void 
 
  

 ลายมือชื่อผู้สมคัร .....................................................  วันท่ีสมัคร .................................................. 
 Application’s signature     Applied Date 
   (................................................ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก 
 

เอกสารประกอบการสมัครงาน 
  
      ….. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ...... ส าเนาทะเบียนบ้าน  ..... ส าเนาบัตรประชาชน 

      ..... ใบแสดงผลการศึกษา   ..... ใบรับรองผลการศึกษา  ..... หลักฐานทางทหาร 
         ..... อื่นๆ ระบุ ................................................................................................. 
 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้รับสมัคร  วันที่รับสมัคร ........................................ 
 

 

 

 



แบบฟอรม์ช่วยการสัมภาษณ ์
 
1. ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน) 
............................................................................................. .......................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 
................................................................. ....................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... ................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ................................................................. 

2. ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย) ......................................... คน ข้าพเจ้าเป็นลูกคนที่ .............................................. 
3. ครอบครัวของข้าพเจ้ามีรายได้จากการ ....................................................................................................................... .......... 
4. ขณะนี้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับ ................................................................................................... ............................................... 

5. บุคคลที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้ คือ............................................................................................... ................................ 

6. บุคคลที่ข้าพเจ้าเกลียดมากที่สุดในขณะนี ้คือ .................................................................................................................... ... 

7. เม่ือข้าพเจ้ามีปัญหา ข้าพเจ้ามักจะปรึกษากับ ............................................................................... ........................................ 

8. ครอบครัวของข้าพเจ้าจัดอยู่ในประเภทไหน (โปรดท าเครื่องหมายทั้งช่องซ้าย และขวา ช่องละ 1 ) 

ฐานะความเป็นอยู ่   ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
 การเงินที่ม่ันคง      อบอุน่ และมีความสุขมาก 
 ค่อนข้างมั่นคง      อบอุน่เป็นสุขพอสมควร 
 ปานกลาง      ปานกลาง 
  ค่อนข้างยากล าบาก     มีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง 
 ล าบาก/ขัดสน     ไม่เคยมีความสุขเลย 

9. ข้าพเจ้าจบมัธยมปลาย จากโรงเรียน ....................................................................... ด้วยเกรดเฉลี่ย....................................... 

10.นึกย้อนไปเม่ือสมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าเลือกเรียนล าดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ล าดับที ่  คณะ / วิชาที่เลือก            สถาบัน 
     1  .............................................................  ................................................................ 
     2  .............................................................  ................................................................ 
     3  .............................................................  ................................................................ 
     4  .............................................................  ................................................................ 
     5  .............................................................  ................................................................ 

11.ปัจจุบันข้าพเจ้า 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก.....................................................เกรดเฉลี่ย.............................................. 

 ก าลังศึกษาระดับปริญญาตีที่.....................................................................ได้เกรดสะสม...................................... 

 สาขาวิชาเอกที่ข้าพเจ้าเรียนจบแล้ว หรือก าลังเรียนคือ ....................................................................... ................... 
 ขณะนี้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาต่อ / หรือก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขา..................................................... 
ที่มหาวิทยาลัย................................................................................................ ......................................................... 

12.ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด คือ ...................................................................... ........................ 

     วิชารองลงไป คือ............................................................................................................................................... ................ 
 



13.ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองจัดอยู่ในระดับ (โปรดท าเครื่องหมายทั้งช่องซ้าย และช่องขวา ช่องละ 1 ) 

ความฉลาด    ความขยัน 
 ฉลาดมาก     ขยันมาก 
 ฉลาด      ขยัน 
 ค่อนข้างฉลาด     ค่อนข้างขยัน 
 ปานกลาง     ปานกลาง 
 พอเอาตัวรอด     ขี้เกียจ 

14.ข้าพเจ้ามักใช้เวลาว่าง หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์โดยการ 

………………………………………....................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่ชอบไปบอ่ยที่สุด.............................................................. ...................................................................................................... 
15.ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองจัดอยู่ในประเภท (ตอบ 2 ข้อ) 

 เรียบร้อยอ่อนโยน   ใจน้อยในบางครั้ง    เข้ากับคนง่าย 
 ความคิดลึกซึ้ง     ขี้เกรงใจ     ชอบคุยโว (ขี้คุย) 

 โกรธง่ายหายเร็ว    เอาใจยาก     ความคิดค่อนข้างรุนแรง 
 เข้มเข็ง     ไม่ชอบเสี่ยง     อื่น ๆ ระบุ......................... 

16.จุดเด่นหรือข้อดีของข้าพเจ้า 
ก. ........................................................................................................................... ............................................... 

ข. ........................................................................................................................... ............................................... 

17.ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในตัวข้าพเจ้า 
ก. ............................................................................................................................................... ........................... 

ข. .................................................................................................... ...................................................................... 

18.ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า 
ก. ........................................................................................................................... ............................................... 

ข. ........................................................................................................................... ............................................... 

19.คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่ 
ก. ................................................................................................................................................. ......................... 

ข. ...................................................................................................... .................................................................... 

20.ข้าพเจ้าสนใจที่ท างานกับ   หน่วยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ    บริษัทเอกชน 
(โปรดท าเครื่องหมายเพียง 1) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

ก. .......................................................... ........................................................................................ ........................ 

ข. ........................................................................................................................... ............................................... 

21.ถ้าในบริษัทนี้มีระดับต าแหน่งหน้าที่จากต่ าสุดถึงสูงสุดรวม 9 ระดับ  สูงสุดคือระดับ 9 (กรรมการผู้จัดการ)   ต่ าสุด คือระดับ 1        

     (พนักงาน) และงานทีก่ าลังสมัครอยู่ในระดับ 3 หากข้าพเจ้าได้เข้าท างาน เม่ือเกษียณอายุข้าพเจ้าคงจะอยู่ที่ระดับ.................... 

22.ขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการสอบ / การสัมภาษณ ์/ การรอฟังผลสอบจากบริษัท .............................................................. คือ 
ก. บริษัท .................................................................. .................................... 

ข. บริษัท ......................................................................................................  

                 ค. บริษัท ............................................................................... ....................... 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจง : 1. ให้ท่านวงกลมลักษณะนิสัยที่ตรงกับตัวท่านโดยไม่จ ากัดจ านวนข้อ 2. ลักษณะนิสัยในแต่ละคอลมัน์ของท่านแทนด้วยสัญลักษณ์สัตว์ให้ท่านเลือกวงกลมเพียงตัวเดียว 
บุกตะลุย กระตือรือร้น ใส่ใจความรู้สึกของคน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์   

ท าอะไรรวดเร็วเดด็ขาด กล้าได้กล้าเสีย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น    ชอบเก็บข้อมูล คิดเร็ว 
รักพวกพ้อง  ชอบรับฟัง วางแผนลงรายละเอียด  รอบคอบ มีจินตนาการ  

รักความยุติธรรม ชอบให้ก าลังใจ มีหลักการ-ขั้นตอน มองการณ์ไกล   
ชอบน า เป็นท่ีพึ่งพิง  เป็นนักวิเคราะห์  มีไหวพริบ  

ยืนยันสิทธิของตนและกลุ่ม ไว้วางใจคน(เมื่อมีการเปิดเผยจริงใจ) ยึดตรรกะ / ความเหมาะสม ชอบมองเน้นเป้าหมายในอนาคต 
ใช้สัญชาติญาณตัดสินใจ  อ่อนโยน ตัดสินถูกผิดตามหลักการ  ชอบทดลอง / ประดิษฐ ์/ คิดค้น  

บางครั้งไม่สนใจความถูกผิด มองโลกในแง่ดี  เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเหตุผลท่ีดี ชอบของแปลกใหม่ 
ไม่กลัวสูญเสียความสัมพันธ์  เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการท างาน  เอาจริงเอาจัง  มีโครงการใหม่ๆ เสมอ   

ตรงไปตรงมา เป็นผู้ประสานกลุ่ม ท าอะไรได้อย่างต่อเนื่องและลงลึก  ยืดหยุ่นสูง 
มุ่งม่ัน เป็นนักไกล่เกลี่ยท่ีดี มีโลกส่วนตัว รักการเรียนรู้ 
รักอิสระ รักสันติ มีความรับผิดชอบสูง ช่างเพ้อฝัน 

เปิดเผย  ชอบเกรงใจ รักษากติกา / ค าพูด ชอบศิลปะ 
ใจร้อน  ขี้เกรงใจ ยึดเหตุผลของตัวเอง เบื่อง่าย 

ขาดความรอบคอบ  ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ  ไม่ยืดหยุ่น  คิดมากแต่ไม่ค่อยท า 
ชอบการแข่งขัน  ไม่ยืนยันสิทธิของตน  เชื่อหรือยอมรับผู้อ่ืนยาก ปรับตัวยาก สมาธิสัน้  
ถือตนเป็นใหญ่  ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเห็นต่าง  ยึดติดในหลักการสูง คิดในกรอบ ขาดความอดทนรอบคอบ 

อยากเอาชนะ  ลังเลวิตกกังวล  ตัดสินใจช้า ไม่ลงรายละเอียด 

หงุดหงิดง่าย  ล าบากใจเมื่ออยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง   เย็นชา  ไม่อยู่กับปัจจุบัน 

ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล  ไม่มั่นใจในตนเอง เก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร  ให้ความส าคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล 
ปกป้องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์  เก็บกด มองข้ามเรื่องความรู้สึก มุ่งแต่งานจนตกอยู่ในภาวะลืมเวลา 
ชอบการตัดสินใจก่อนเวลา อ่อนไหว คาดหวังสูง  ช่วงแรกจะกระตือรือร้นช่วงหลังหมดไฟ  

เชื่อว่าการตัดสินใจของเราดีที่สุด ไม่ชอบน า กลัวความผิดพลาด เพื่อนๆ ตามความคิดไม่ทัน 

กระทิง หนู หมี เหยี่ยว 
 


