
 
   

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมคัรงาน 

สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

กรอกขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง 

(To be completed in own handwriting) 

 

ชื6อ : …………………………………………………………………………………………….………………….… 

Name   

Personal information (ประวตัส่ิวนตวั) 

ที6อยูปั่จจุบนัเลขที6 …………….. หมู่ที6 ……..…. ถนน  ............……………....……..... ตาํบล/แขวง  …………………….. 

Present address                      Moo        Road    Sub-district 

อาํเภอ/เขต …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 

District                  Province         Post code   

โทรศพัท ์ ………........………...............…...…. มือถือ  ............................................  

Tel.          Mobile 

อีเมล ์  .……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail 

  อาศยักบัครอบครัว บา้นตวัเอง            บา้นเช่า      หอพกั                            อื6นๆ ………………… 

  Living with parent Own home           Hired house Hired flat / Hostel            Other 

 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชืMอชาติ ………………...............  

Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาติ  ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 

Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขที6..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   

Identity card no.                         Expiration date 

ส่วนสูง .................... ซม.    นํMาหนกั ................... กก. 

Height                      cm.    Weight                       kg. 

ภาวะทางทหาร  ไดรั้บการยกเวน้  ปลดเป็นทหารกองหนุน  ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์

Military status  Exempted  Served    Not yet served 

 

สถานภาพ  โสด  แต่งงาน   หมา้ย   แยกกนั  

Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 

Sex   Male   Female 

 

 

 

รูปถ่าย 



Family Information  (ประวตัคิรอบครัว) 

บิดา ชื6อ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ .................................................... 

Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ชื6อ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ .................................................... 

Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ชื6อภรรยา/สามี ….……………………………… สถานที6ทาํงาน ……………….……… ตาํแหน่ง ……………….………… 

Name of wife / Husband          Working Place       Position 

มีบุตร …………. คน 

Number of children 

มีพี6นอ้ง (รวมผูส้มคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบุตรคนที6 ............... 

Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the family 

 

ชื6อ  

Name 

อาย ุ(ปี)  

Age 

อาชีพ  

Occupation 

   

   

   

   

 

Education (การศึกษา) 

ระดบัการศึกษา 

Educational Level 

สถาบนัการศึกษา  

Institution 

สาขาวชิา 

 Major 

ตัMงแต่ 

From 

ถึง 

To 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

High school 

    

ปวช. 

Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 

Diploma 

    

ปริญญาตรี 

Bachelor degree 

    

สูงกวา่ปริญญาตรี 

Post-Graduate 

    

อื6นๆ 

Others 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Working Experience in Chronological (รายละเอยีดของงานทีGผ่าน เรียงลาํดบัก่อน-หลงั) 

สถานที6ทาํงาน 

Company 

ระยะเวลา  Time ตาํแหน่งงาน 

Position 

ลกัษณะงาน 

Job description 

ค่าจา้ง 

Salary 

เหตุที6ออก 

Reasons of 

resignation 

เริ6ม 

From 

ถึง 

To 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 Training Experienced (ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม เรียงลาํดบัก่อน-หลงั) 

ปี 

Year 

รายการอบรม 

Training Courses 

สถาบนัจดัการอบรม 

Institution  

ระยะเวลา  

Training Period 

    

    

    

    

    

 

Language Ability (ภาษา) 

ภาษา 

Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้

Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้

Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้

Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          

ภาษาองักฤษ  

(English) 

         

อื6นๆ (Other)          

 

 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 

พิมพดี์ด       :    ไม่ได ้  ได ้                       ไทย ............ คาํ/นาที               องักฤษ............ คาํ/นาที 

Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได ้  ได ้ ระบุ  

Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต ์    :  ไม่ได ้  ได ้  ใบขบัขี6เลขที6  

Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 



ความสามารถในการใชเ้ครื6องใชส้าํนกังาน   

Office Machine 

……………………………………………………………………………………………………………...................... 

งานอดิเรก    : ระบุ   

Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาที6ชอบ    : ระบุ   

Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบุ   

Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อื6นๆ              : ระบุ  

Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 

สามารถไปปฏิบติังานต่างจงัหวดัและปฏิบติังานนอกเวลาราชการตามที6หน่วยงานไดม้อบหมาย 

I can work up Country and work in special case orders 

ไม่ได ้  ได ้  อื6นๆ ระบุ ….............................................. 

 No  Yes  Others (Please Mention) 

กรณีฉุกเฉินบุคคลที6ติดต่อได ้แจง้ชื6อ-นามสกลุ ……............................................. เกี6ยวขอ้งกบัผูส้มคัร................................... 

Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant  

ที6อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…................... 

Address               Tel. 

ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  ....................................................................................................................................................... 

Sources of job information 

 

ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 

Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถา้เคยโปรดระบุชื6อโรค  ............................................................................................................................................................ 

If ever, explain fully 

ท่านเคยสมคัรงานกบัสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ มาก่อนหรือไม่    

Have you ever applied for employment with us before? 

เคย       ไม่เคย   ถา้เคย เมื6อไร ?.............................................................................................. 

Yes         No    If ever, when? 

 

เงินเดือนที6ตอ้งการ…………………………………………………………………………………………………………...... 

Expected Salary  

 

เขียนชื6อญาติ / เพื6อน ที6ทาํงานอยูใ่นหน่วยงานของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ ซึ6 งท่านรู้จกัดี 

Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

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

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

เขียนชื6อ ที6อยู ่โทรศพัท ์และอาชีพของผูที้6อา้งถึง 2 คน (ซึ6 งไม่ใช่ญาติ หรือนางจา้งเดิม) ที6รู้จกัคุน้เคยตวัท่านดี 



List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you 

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

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

กรุณาแนะนาํตวัท่านเอง เพื6อใหส้มาคมฯ รู้จกัตวัท่านดีขึMน 

Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

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

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

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

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

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทัMงหมดในใบสมคัรนีM เป็นความจริงทุกประการ และหลงัจากสมาคมกีฬา 

แบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จา้งเขา้มาทาํงานแลว้ปรากฏวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงานเอกสาร 

ที6นาํมาแสดงหรือรายละเอียดที6ใหไ้วไ้ม่เป็นความจริง สมาคมฯมีสิทธิ] ที6จะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชย 

หรือค่าเสียหายใดๆ ทัMงสิMน 

I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The 

BAT has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.   

     

  …………………………………….. 

ลายมือชื6อผูส้มคัร  

(Applicants signature) 

 

               ……………………………                 .................……………………… 

           ผูจ้ดัการ สาํนกังานสมาคมฯ      เลขาธิการ สมาคมฯ 

      General Manager                Secretary General 

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

 

 

เอกสารประกอบการรับสมคัร 

  รูปถ่ายขนาด 1 นิMว จาํนวน 2 รูป 

   ปริญญาบตัร หรือ ประกาศนียบตัร พร้อมสาํเนาจาํนวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

  สาํเนาทะเบียนบา้นหรือบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

  ใบรับรองแพทยที์6ออกรับรองมาไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัที6ตรวจร่างกาย  

  หนงัสือรับรองการปฏิบติังาน/ประสบการณ์การทาํงาน  

สาํเนาเอกสารรับรองผา่นการอบรมเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา (ผูส้มคัรลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

อื6นๆ ............................................................................................................................................................ 

 

 

             ………………………………… 

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

                       เจา้หนา้ที6รับสมคัร 

                         Recruit  staff 

                      ………./………../…… 


