
 
ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมหมวก 
ขนาด 2 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

เลขประจ าตัว............................. 
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                                   ใบสมัครคัดเลือกเข้าท างานเป็นพนักงาน 
                               บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
 

 

 

ต าแหน่งงานท่ีสมัคร  .................................................................................................วันท่ีสมัคร ........................................................  
คุณวุฒิการศึกษาท่ีสมัคร...........................................................  สาขาที่ประสงค์จะสมัครเขา้ท างาน ................................................. 
เงินเดือนท่ีคาดหวัง ...................................................  บาท/ เดือน  ค่าจ้างที่คาดหวัง(ลูกจ้าง) .........................................  บาท/ วัน  

ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) 
Name (Mr. , Mrs. , Miss)                                                                                       

เพศ     ชาย    หญิง    
ช่ือเล่น    

เชื้อชาติ สัญชาต ิ ศาสนา หมู่โลหิต 
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ          ปี          เดือน น้ าหนัก           กก. ส่วนสูง           ซม. 
สถานท่ีเกิด  ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต                                     จังหวัด 
สถานภาพปัจจุบัน     โสด          สมรส            หม้าย         หย่า 

  เคยอุปสมบท        ไมเ่คยอุปสมบท     เคยประกอบพิธีฮจัย์      ไม่เคยประกอบพิธีฮัจย ์
เลขประจ าตัวประชาชน  วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
สถานท่ีออกบัตร (อ าเภอ/เขต) จังหวัดที่ออกบัตร 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน                                  บ้านเลขท่ี                                  หมู่ที่ 
ตรอก/ซอย                                        ถนน                                            ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                     
หมายเลขโทรศัพท์                       
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก)   บ้านเลขท่ี                                  หมู่ที่ 
ตรอก/ซอย                                        ถนน                                            ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                       
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน                                                  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
โทรสาร                                               E-mail 
บิดา (ช่ือ – นามสกลุ)                อาชีพ                                             สถานภาพ   มีชีวิต   เสียชวีิต 
มารดา (ช่ือ – นามสกลุ)               อาชีพ                                             สถานภาพ  มีชีวิต    เสียชวีิต 
คู่สมรส (ช่ือ – นามสกุล)                        อาชีพ                                             สถานภาพ   มีชีวิต    เสียชีวิต 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน 
ช่ือ-นามสกุล                                                       ความสัมพันธ์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                 
 โทรศัพท์   

คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 

เริ่มต้น – จบ (พ.ศ.) 
เกรดเฉลี่ย 
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ความสามารถทางภาษา 

ภาษา 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ 
          
          

กิจกรรมระหว่างศึกษา 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร ์(โปรดระบุ)       MS. Word   พอใช้     ด ี    ดีมาก           MS. Excel    พอใช้     ด ี    ดีมาก    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ โปรดระบ ุ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ  (ถ้ามี ระบุ) 
การรับราชการทหาร      พ้นจากการรับราชการทหาร ( สด.8)     พ้นจากการตรวจเลือก ( สด.43)   ยังไม่ผ่านการคัดเลือก           

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป) 

สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง 
ระยะเวลา อัตราเงินเดือน        สาเหตุที ่

เริ่มต้น-สุดท้าย          ออก      เริ่ม ถึง 
     
     
     
     
     
     
     

 

ปัจจุบันเป็นพนักงาน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง/ผูร้ับจ้างท าของ (จ้างเหมา)/ผู้รับตั้ง ปณอ. ปฏิบัติหนา้ที่................................................... 
สว่น/ที่ท าการ/ศูนย์......................................................... ฝ่าย/ส านักงาน......................................... ปณท โทรศัพท.์............................ 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นญาติพ่ีน้องกับข้าพเจ้าใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากัด  *(1) 

1. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
    สังกัด เกี่ยวข้องเป็น 
2. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
    สังกัด เกี่ยวข้องเป็น 
3. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
    สังกัด เกี่ยวข้องเป็น 
4. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
    สังกัด เกี่ยวข้องเป็น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองโดยสตัย์จริงว่า ข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิของลูกจา้งและกรอกข้อมลูครบถ้วนตามที ่ 
            บริษัท ไปรษณีย์ไทยดสิทริบิวช่ัน จ ากัด ก าหนด และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าปกปิดข้อมลูหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  
            ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มสีิทธิสมัครสอบในครั้งต่อๆไป **(2) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะน าข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีคณุสมบัติตรงตามที่บริษัทก าหนด มาเป็นผู้ค้ าประกัน
การปฏิบัติงานตามสัญญาก่อนการเริม่งานกับบริษัท 

 ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าเมือ่เข้าท างานในหน่วยงานที่คัดเลือกได้แล้ว ไม่มสีิทธิขอย้ายไปท างานในหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ให้
ยกเว้นกรณีที่การโอนย้ายดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัท 
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*(1) ญาติพี่น้อง           หมายถึง  บุตร คู่สมรส บดิามารดา พ่ีน้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และญาติที่เกี่ยวดองกัน   
      พี่น้อง                 หมายถึง  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดยีวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
      ญาติที่เกี่ยวดองกัน  หมายถึง  บิดามารดาของคู่สมรส ลุง ป้า น้า อา ของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรส  
                                           พี่น้องของคู่สมรส คูส่มรสของบตุร บิดามารดาของคู่สมรสของบุตร  
                                           พี่น้องของคู่สมรสของบุตร 

**(2) หากผู้สมัครสอบฯ ปกปิดขอ้มูลหรือให้ข้อมลูที่ไม่ถูกต้องและมีการตรวจพบเมื่อเขา้ท างานแล้วจะต้องถูกลงโทษทางวินัย 
 
 

 

           (ลงช่ือ) ……………………………….……………….ผู้สมัคร 
                                                                              

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

             วันท่ี……………เดือน…………….…………พ.ศ. ………..…… 
                       

                 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  FM-ADM-04, Rev.01 

 ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบตัิตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของ บริษัท ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 
ตลอดจนค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และจะปฏิบตัิงานในหน้าท่ีด้วยความขยันขันแข็ง วิริยะ อุตสาหะ และ
หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงาน/ ลูกจา้งของบริษัท ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันท างาน 

 ข้าพเจ้าไดร้ับทราบและยินยอมรับสิทธิและประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 
           ตลอดจนระเบียบ  ค าสัง่  ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบวิช่ัน จ ากัด จะก าหนดขึ้นหรือเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
             ในภายหน้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งสิน้เป็นความจริงทุกประการ หากขา้พเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จข้อใดข้อหนึ่ง หรือส่วนใดส่วน
หนึ่งให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบตัิของผู้สมัคร หรือขาดคุณสมบตัิการเป็นพนักงาน/ ลูกจ้าง โดยทันท ี


