
 

 

ใบสมัครงาน 

วันที…่……………………………………………. 

ต ำแหน่งที่สมัคร 1 : ................................................................. 2 : ...................................................................  

เงินเดือนที่ต้องกำร : ................................................... วันที่พรอ้มจะเร่ิมงำน : .................................................. 

ชื่อ : นำย/นำงสำว/นำง................................................................ Name : Mr./Miss/Mrs.......................................................................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด.................................. อำยุ..............ปี เชื้อชำติ............................... สัญชำติ...............................ศำสนำ............................ 

ภูมิล ำเนำ....................................... เลขที่บัตรประชำชน........................................................ โทรศัพท์........................................................  

ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น     เลขที่................หมู่ที่................ อำคำร/ซอย..................................................ถนน............................................... 

แขวง/ต ำบล.......................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................... 

ที่อยู่ปัจจุบนั :       ที่อยู่ตำมทะเบียน 

                     .  อื่นๆ  เลขที่................หมู่ที่................ อำคำร/ซอย..................................................ถนน.............................................. 

แขวง/ต ำบล.......................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................... 

สถำนภำพ                  โสด          สมรสไม่จดทะเบียน         สมรสจดทะเบยีน         หย่ำร้ำง         หม้ำย 

สถำนภำพทำงทหำร        พ้นภำระทำงทหำรแล้ว              ยังไม่พ้นภำระทำงทหำร 

บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน...................................................................................ควำมสัมพันธ์...................................... 

ที่อยู่.......................................................................................................................................โทรศัพท์............................................. 

ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก G.P.A. 

ประถมศึกษำ        
   

  
   

  
  

    
      

   
  

   
  

  
    

มัธยมศึกษำตอนต้น                               
                              

มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ       

   
  

   
  

  
    

ระดับอนุปริญญำ 
ปวส. หรือเทียบเท่ำ       

   
  

   
  

  
    

ระดับปริญญำตรี  

 

  
  

  
  

  
    

  
    

ระดับปริญญำโท  

   
 

    
     ปัจจุบนัไมไ่ด้ศึกษำต่อ        ก ำลังศึกษำต่อระดบั.................................................  สำขำวิชำ.............................................................. 

ชื่อสถำนศึกษำ..........................................................................................        วันธรรมดำนอกเวลำรำชกำร        วันเสำร-์อำทิตย์ 

 

รูปถ่ำย 

ขนำด 1 นิ้วครึ่ง 

น้ ำหนัก ส่วนสูง 

 



ประวัติการท างาน (เร่ิมจำกที่ท ำงำนท้ำยสุดก่อน) 

 

 

 

 

ชื่อองค์กร/สถำนที่ท ำงำน :_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ประเภทธุรกิจ :______________________ 
_________________________________ 

วันที่เร่ิมงำน :  ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  
วันที่ลำออก : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  

ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ : _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

เหตุผลที่ลำออก (กรณีลำออกแล้ว)   
__________________________ 
__________________________ 
รวมอำยุงำน : ____ ปี _____เดือน 

ชื่อองค์กร/สถำนที่ท ำงำน :_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ประเภทธุรกิจ :______________________ 
_________________________________ 

วันที่เร่ิมงำน : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  
วันที่ลำออก : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  

ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ : _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

เหตุผลที่ลำออก (กรณีลำออกแล้ว)  
__________________________ 
__________________________ 
รวมอำยุงำน : ____ ปี _____เดือน 

ชื่อองค์กร/สถำนที่ท ำงำน :_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ประเภทธุรกิจ :______________________ 
_________________________________ 

วันที่เร่ิมงำน : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  
วันที่ลำออก : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  

ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ : _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

เหตุผลที่ลำออก (กรณีลำออกแล้ว)   
__________________________ 
__________________________ 
รวมอำยุงำน : ____ ปี _____เดือน 

ชื่อองค์กร/สถำนที่ท ำงำน :_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ประเภทธุรกิจ :______________________ 
_________________________________ 

วันที่เร่ิมงำน : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  
วันที่ลำออก : ต ำแหน่ง :  เงินเดือน :  

ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ : _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

เหตุผลที่ลำออก (กรณีลำออกแล้ว)   
__________________________ 
__________________________ 
รวมอำยุงำน : ____ ปี _____เดือน 



ประวัติการฝึกอบรม  

ท่ำนเคยอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัย(หำกมีโปรดแนบใบประกำศนียบัตร)      จป.หัวหน้ำงำน      จป.บริหำร       คปอ. 

หลักสูตร สถำบนัฝึกอบรม ระยะเวลำ 

   

   

   

   

   

การฝึกงาน/กิจกรรมระหว่างศึกษา 

ระบุผลงำนหรือควำมรับผิดชอบของงำนที่ผ่ำนมำที่มีควำมภำคภูมิใจ (โปรดระบชุื่อองค์กร/สถำนที่ท ำงำนด้วย) 

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

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

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

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

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

ความสามารถและความสนใจ 

พิมพ์ดีด 
ไทย................ค ำ/นำที อังกฤษ................ค ำ/นำท ี
คอมพิวเตอร์โปรแกรม................................................................... 
...................................................................................................... 
ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ................................................................ 

ภำษำตำ่งประเทศ 
ระบุ : พอใช้/ ดี /ดีมำก 

พูด อ่ำน เขียน 
1.     
2.    
3.    

งำนอดิเรกและควำมสนใจ  
สมำชิกสมำคมหรือสโมสร .1. ....................................................................... ต ำแหน่ง……………………………………………………… 

          2. ....................................................................... ต ำแหน่ง.............................................................. 

      ดนตร/ีกีฬำ 1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 

   อื่นๆ    ...................................................................................................................................  

สุขภาพโดยทั่วไป 

สุขภำพโดยทัว่ไปของท่ำน  ดีเลิศ           ดี            พอใช้            ไม่ด ี
ท่ำนมโีรคประจ ำตัวหรือไม่  ไม่มี       มี โปรดระบุ........................................................ 
ท่ำนเคยได้รบับำดเจ็บรุนแรงหรือป่วยเป็นโรคร้ำยแรงหรือไม่       ไม่เคย เคย  โปรดระบุ.......................................................... 

ท่ำนดื่มสุรำหรือไม่         ไม่ดื่ม         ดื่มเป็นคร้ังครำว        ดื่มเป็นประจ ำ    /   ท่ำนสูบบุหร่ีหรือไม่             ไม่สบู          สูบ 

ชื่อสถำนประกอบกำร/ชมรม ต ำแหน่ง/หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ระยะเวลำ 
   
   
   



ข้อมูลทั่วไป 

บุคคลในครอบครัว ช่ือ - นำมสกุล อำยุ อำชีพ/ต ำแหน่ง องค์กร/สถำนที่ท ำงำน โทรศัพท ์

บิดำ      
มำรดำ      
พี่น้อง..........คน 
(ไม่รวมตัวท่ำนเอง) 

     
     
     
     

คู่สมรส       
บุตร..........คน 
(โปรดระบุชื่อ
ตำมล ำดับ) 

ช่ือ - นำมสกุล อำยุ กำรศึกษำ/อำชีพ สถำนศึกษำ/สถำนที่ท ำงำน โทรศัพท ์

     
     
     
     

โปรดระบชุื่อพนักงำน บสย. ที่ทำ่นรู้จัก (ถ้ำมี)  ชื่อ........................................................................ ฝ่ำย...................................................... 

                     .ควำมสัมพันธ…์……………………………………………………………….. 

ท่ำนมีภำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)        ไม่มี        มี/ปัจจุบนัมีภำระหนี้คงค้ำงจ ำนวน...............................................บำท 
ท่ำนเคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิพำกษำให้จ ำคุกหรือไม่           ไม่เคย         เคย ระบุ........................................... 

ท่ำนสำมำรถขับขี่ยำนพำหนะ           รถยนต์             มีใบอนุญำตขับขี่              รถจักรยำนยนต์     มีใบอนุญำตขับขี ่

                 ไม่มีใบอนุญำตขับขี่              ไม่มีใบอนุญำตขับขี่       

ท่ำนสำมำรถไปปฏิบัติงำนตำ่งจงัหวัดได้หรือไม่             ไม่ได้                    ไปได้เป็นคร้ังครำว                สำมำรถไปอยูป่ระจ ำ 

ท่ำนทรำบข่ำวรับสมัครงำนจำกที่ใด................................................................... 

โปรดระบุข้อมูลของบุคคลที่สำมำรถอ้ำงอิงควำมสำมำรถของท่ำนได้ 

ชื่อ – นำมสกลุ อำชีพ ที่อยู่/สถำนที่ท ำงำน โทรศัพท ์ ควำมสัมพันธ ์
     
     

ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำเป็นพนักงำนของ บสย. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสุขภำพตำมรำยกำรที่ บสย. ก ำหนด 

และยินยอมให้ตรวจประวัติอำชญำกรโดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทั้งหมด   

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงและข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำหำกระบุข้อควำมที่บิดเบือนจำกควำม

เป็นจริงหรือปิดบังข้อควำมที่เป็นเท็จจะเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ และ/หรือ ถูกปลดออกจำกกำรเป็นพนักงำนทันที โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

ใดๆทั้งสิ้น 

 

ลำยมือชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………. 
                     (                                               )  


