
 

Royal Thai Consulate-General, Frankfurt
 

     ใบสมัครงาน 
        APPLICATION FORM 

 

เลขที ่……………………............. 
No.  
 
 
ชื ่อ .................................................................................………………………………………………………………………….……………………....………..……. 
Name 

ตําแหนง่  ทต่ ่่  ่องการสมัคร ……………….……….…………………………………………………………….…….…………………………….................................... 
Position Applied for 

ประวัติื(Personal Information) 

ที่อยู่ปัจจุบนั  ................................................................................................................................................……………….........….....…............. 
Present Address 

โทรศืัพท ่ ………........………...............…...…...............……...........…….  ม ่อถ อ ................................................................................................... 
Tel.                   Mobile. 

อ ่เมล ่  .……………………………………………………………………………………………………………………...……………......................................................... 
E-mail 

อาศืัยกืับพ่อแม ่     บ ่านต่ัวเอง           บ ่านเช ่า       หอพ่ัก 
Living with parent    Own home           Hired house      Hired flat / Hostel 

วัน .ืเด อนืปีืเกิด ...............…………................ อาย ่ ……........................... ป่  เช ้อชาติ ………………....................................................... 
Date of birth         Age                Yrs. Race 

ส่ัญชาติ ……………………………................ ศาสนา ………………….................... 
Nationality    Religion 

บตั่ตรประชาชนเลขทืี่ ...............................................…............................   หมดอาย ่ ..................................……………........................ 
Identity card no.      Expiration date 

เพศ ชาย หญ่ิง 
Sex Male Female 

สถานภาพ   โสด    แต่งงาน           หม ่าย   แยกกันอยู ่
Marital status   Single    Married           Widow   Separated 

สถานะทางทหาร   ได ่ร่ับการยกเว ่น  ปลดเป่  นทหารกองหนน่   ยงั่ ไมไ่  ด ่ร่ับการเกณฑ ทหาร 
Military Status   Exempted  Served    Not yet served 

รูปถ่ายขนาดื2ืนิ้ว 
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ประว่ัตืิครอบคร่ัว (Family Information) 

บ่ิดา่ช่ ่อ-สกล่ ื ื ....................................................................……....  อาย  .................. ป ่    อาช ่พ ............................................................ 
Father’s name-surname           Age         Yrs.  Occupation 

มารดา่ช่ ่อ-สกืุล .................................................................……....  อาย  .................. ป ่    อาช ่พ ............................................................
Mother’s name-surname                  Age        Yrs.  Occupation 

ชืี่อคู่สมรส ….……………………………….............................................................................................................................   
Name of Spouse 

สถานทืี่ทํางาน …………..………….………....................................................................... ตําแหนง่  ...................……………….……......….............. 
Working Place        Position 

จ านวนบุตร …………. คน 
Number of Child (Children) 

การศกึษา (Education) 
ระดับการศึกษา 

Educational Level 
สถาบันการศกึษา 

Institution 
สาขาวิชา 
Subject 

ตั้งแต่ 
From 

ถึง 
To 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
High School 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปร่ิญญาตร  
Bachelor Degree 

    

สง่  กวา่  ปร่ิญญาตร  
Post-Graduate 

    

อ่ ่นๆ 
Others 

    

 

ประวัติการท างานื(Working Experiences) 
1. หน ่วยงาน 

Company’s Name 
 ประเภทหน ่วยงาน 

Type of Business 
ท ่อย ู โทรศัพท  
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Brief Responsibility 
ว่ันเร่ิมงาน ถ่ึง 
Date Employed To 

ตาํ่ แหน ่งแรกเข ่า 
First Position 

ตาํ่ แหน ่งส่ ดท ่าย 
Last Position 

2. หน ่วยงาน 
Company’s Name 

 ประเภทหน ่วยงาน 
Type of Business 

ท ่อย ู โทรศัพท  
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Brief Responsibility 
ว่ันเร่ิมงาน ถ่ึง 
Date Employed To 

ตาํ่ แหน ่งแรกเข ่า 
First Position 

ตาํ่ แหน ่งส่ ดท ่าย 
Last Position 
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3. หน ่วยงาน 

Company’s Name 
 ประเภทหน ่วยงาน 

Type of Business 
ท ่อย ู โทรศัพท  
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Brief Responsibility 
ว่ันเร่ิมงาน ถ่ึง 
Date Employed To 

ตาํ่ แหน ่งแรกเข่ า 
First Position 

ตาํ่ แหน ่งส่ ดท ่าย 
Last Position 

4. หน ่วยงาน 
Company’s Name 

 ประเภทหน ่วยงาน 
Type of Business 

ท ่อย ู โทรศัพท  
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ 
Brief Responsibility 
ว่ันเร่ิมงาน ถ่ึง 
Date Employed To 

ตาํ่ แหน ่งแรกเข่ า 
First Position 

ตาํ่ แหน ่งส่ ดท ่าย 
Last Position 

 

ภาษา (Languages Ability) 
ภาษา 

Language(s) 
ฟัง 

(Listening) 
พูด 

(Speaking) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 
ดีมาก 

Excellent 
ดี 

Good 
พอใช้ 
Fair 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Fair 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Fair 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Fair 

ภาษาไทย 
Thai 

    

ภาษาเยอรมัน 
Deutsche 

    

ภาษาอังกฤษ 
English 

    

อ ่น  ๆ
Other(s) 

    

 
ความสามารถพิเศษื(Special Abilities) 

พิมพ ่ด ด: ืไม่ได ่ ได ่ ไทย ............ คํา/นาท ่ องั่ กฤษ............ คํา/นาท  
Typing  No Yes Thai Words/Minute English Words/Minute 

คอมพ่ิวเตอร ่: ืไม่ได ่ ได ่  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………............................................................... 

Computer No Yes (Please Mention)  

ขืับรถยนต:์ ไม่ได ่ ได ่ เลขที่ใบขับขี ่
Driving No Yes Driving License No. ………………………………………....................................... 

อ่ ่นๆ:    ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
Others  ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
           ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
           ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
           ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
           ………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 
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ท่านมีโรคประจ าตัวหร อไม่       มี   ไม่มี 
Do you have any chronic health conditions?    Yes   No 

ถ้ามีโปรดระบุื .................................................................................................................................................................................................. 
If yes, please indicate 

ท่านเคยป่วยหนักหร อเคยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหร อไม่    เคย   ไม่เคย 
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease(s)?  Yes   No 

ถ้ามีโปรดระบุื .................................................................................................................................................................................................. 
If yes, please indicate 

บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ื(กรณ ่ฉุกเฉิน) 

ช่ ่อ-นามสกลุ ……...................................................................................... ความเก่ ่ยวข ่องกืับผู้สมัคร .......................................................... 
Person to be notified in case of emergency      Related to the applicant as 

ท่ ่อย่ ู ......................................................................................................................... โทร. ..................................………………........................... 
Address          Tel. 
 
กรุณาระบุรายละเอียดืช ่อืที่อยู่ือาชีพืหมายเลขโทรศัพท์ืของบุคคลอ้างอิงื(ไม่ใช่ญาติ)ืจ านวนื3ืคนื(หากมี) 

1. ................................................................................................................................................................................................................... 

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

 

2. ................................................................................................................................................................................................................  

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

3. .................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความและ
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไวเ้ป็นเท็จ สถานกงสุลใหญ่ ฯ มสีิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดทั้งสิ้น   

I hereby certify that all statement and information given in this application form is true. If any is found to be 
untrue after engagement, the Royal Thai Consulate-General has right to terminate my employment immediately 
without any compensation or severance pay whatsoever. 
 
 
         ............................................................. 

     ลายมือช่ือผูส้มัคร
                   Applicant’s signature 

      ……….../......………./…...….... 


