
 
 

  
 

บริษัท เมกก้าวู้ด จํากดั 
 

แบบฟอร์มสมัครงานพนักงานรายเดือน 

APPLICATION FORM 
 

 

 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 
  

 
ช่ือ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................................................    ช่ือเล่น .................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................ อาย ุ.......................... ปี    สัญชาติ .............................................. ศาสนา .............................................. 
กรุ๊ปเลือด ........................................................... ส่วนสูง ................................................................ ซม. นํ้าหนกั ................................................................ กก. 
หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................ วนัท่ีออกบตัร........................................ บตัรหมดอายวุนัท่ี..................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น .......................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   ....................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................ 
โทรศพัทบ์า้น ........................... โทรศพัทมื์อถือ ...................................... Email:   ........................................................  Line ID :   .................................... 
                                อาศยักบัครอบครัว         บา้นตวัเอง       บา้นเช่า    หอพกั 
   
สถานะภาพทางทหาร      ผา่นเกณฑแ์ลว้                ยงัไม่ไดเ้กณฑท์หาร จะถึงกาํหนดเม่ือ.............................................................................................          
                                ไดรั้บการยกเวน้ เพราะ ................................................................................................................................................................ 
 
สถานะภาพการสมรส  โสด        สมรส    แยกกนัอยู ่        หยา่                               ม่าย 

ช่ือ – นามสกุลคูส่มรส ................................................................................................................................ อาชีพ ..................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน ............................................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท ์....................................................... 
จาํนวนบุตร ..................................... คน  

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล อาย ุ(ปี) ช่ือสถานศึกษา ระดบัชั้น 
     

     
     
     

 
บุคคลในครอบครัว 
 ช่ือ – นามสกุล อาย ุ(ปี) อาชีพ สถานท่ีทาํงาน เบอร์โทรศพัท ์
บิดา      

มารดา      

จาํนวนพ่ีนอ้ง...............คน 1.     

ท่านเป็นคนท่ี .............. 2.     

 3.     

 4.     

 

ตาํแหน่งงานท่ีสมคัร......................................................................................... 

เงินเดือนท่ีตอ้งการ............................................................................................ 
วนัท่ีพร้อมเร่ิมงาน .........................../.........................../.................................. 

ทราบการสมคัรงานจาก ................................................................................... 
กรณีพนกังานเมกกา้วูด้แนะนาํกรุณาระบุช่ือ-สกุล........................................... 

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

 
 

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
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ผูติ้ดต่อฉุกเฉิน         
ช่ือ-นามสกุล ..................................................................................................................................................... ความสัมพนัธ์.............................. ....................... 
ท่ีอยู/่ท่ีทาํงาน .................................................................................................................................................... เบอร์โทรศพัท.์................................................... 
 
เขียนช่ือญาติ / เพ่ือน ท่ีทาํงานอยูใ่นบริษทัฯ ซ่ึงท่านรู้จกัดี ...................................................................................ตาํแหน่ง.......................................................... 

 
ท่านเคยป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ 
           ไม่เคย                                                 เคย    ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................   
 
ท่านมีโรคประจาํตวั  โรคเร้ือรัง  ร่างกายทุพพลภาพ หรือไม่ 
           ไม่มี                                                    มี      ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติม ................................................................................................................................... 
 
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากความประพฤติ หรืองานไม่เป็นท่ีพอใจของนายจา้งหรือไม่   

                 ไม่เคย                                                 เคย    ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................  
  
ท่านเคยตอ้งโทษทางอาญา หรือทางคดีแพ่ง หรือไม่ 
            ไม่เคย                                                 เคย    ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................  
  

การขบัขี่ยานยนต ์ เลขท่ีใบขบัขี ่ วนัท่ีออกให้ วนัท่ีหมดอายุ ออกให้ ณ จงัหวดั มียานพหนะเป็นของตนเอง 

         รถยนต ์      

         รถจกัรยานยนต ์      

         รถบรรทุก      

 
2.ประวัติการศึกษาสูงสุด 

ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา วุฒิท่ีไดรั้บ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

กิจกรรมระหว่างศึกษา (ถา้มี) ........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ท่านมีแผนจะศึกษาต่อหรือไม่ 

                              ไม่ไดว้างแผน                                         กาํลงัวางแผนไว ้                

                              กาํลงัศึกษาในระดบั .............................................. ช่ือสถาบนัการศึกษา...........................................................สาขาวิชา.................................. 
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3.ประวัติการทํางาน และฝึกอบรม (เรียงลาํดับจากปีปัจจุบัน) 

1.ช่ือสถานประกอบการ .............................................................................................................................. ประเภทกิจการ ......................................................... .. 
วนัเดือนปีท่ีเขา้ทาํงาน.......................ถึง. ..........................ตาํแหน่งแรกเขา้ ........................................................... ตาํแหน่งสุดทา้ย ................................................ 

ระยะเวลาในตาํแหน่ง ................................................เงินเดือนแรกเขา้.....................................................บาท   เงินเดือนสุดทา้ย .............................................บาท  
สวสัดิการท่ีไดรั้บ.............................................................................................................................................................................................................................. 

ลกัษณะงานโดยยอ่............................................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
หนา้ท่ีรับผิดชอบอื่นนอกเหนือจากงานท่ีทาํ .................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลในการลาออกจากงาน ............................................................................................................................................................................................................ 
 
2.ช่ือสถานประกอบการ .............................................................................................................................. ประเภทกิจการ ........................................................... 
วนัเดือนปีท่ีเขา้ทาํงาน.......................ถึง. ..........................ตาํแหน่งแรกเขา้ ........................................................... ตาํแหน่งสุดทา้ย ................................................ 

ระยะเวลาในตาํแหน่ง ................................................เงินเดือนแรกเขา้.....................................................บาท   เงินเดือนสุดทา้ย .............................................บาท  
สวสัดิการท่ีไดรั้บ.............................................................................................................................................................................................................................. 

ลกัษณะงานโดยยอ่............................................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
หนา้ท่ีรับผิดชอบอื่นนอกเหนือจากงานท่ีทาํ .................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลในการลาออกจากงาน ............................................................................................................................................................................................................ 
 

3.ช่ือสถานประกอบการ .............................................................................................................................. ประเภทกิจการ ........................................................... 
วนัเดือนปีท่ีเขา้ทาํงาน.......................ถึง. ..........................ตาํแหน่งแรกเขา้ ........................................................... ตาํแหน่งสุดทา้ย ................................................ 

ระยะเวลาในตาํแหน่ง ................................................เงินเดือนแรกเขา้.....................................................บาท   เงินเดือนสุดทา้ย .............................................บาท  
สวสัดิการท่ีไดรั้บ.............................................................................................................................................................................................................................. 

ลกัษณะงานโดยยอ่............................................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
หนา้ท่ีรับผิดชอบอื่นนอกเหนือจากงานท่ีทาํ .................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลในการลาออกจากงาน ............................................................................................................................................................................................................ 
 
การฝึกอบรม  

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัท่ีจดัฝึกอบรม ปีท่ีอบรม 

   

   

   

   
 

 

 
4.ทักษะ/ความสามารถ 

1. ด้านภาษา    คุณมีความโดดเด่นดา้นภาษาต่างประเทศหรือไม่  อยา่งไร 
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2. ด้านคอมพิวเตอร์    คุณมีทกัษะความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าระดบัพ้ืนฐานไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 

 

3. อ่ืน ๆ  คุณมีทกัษะดา้นอื่นหรือไม่ อยา่งไร (เช่น เล่ือยไม ้/ ขบัรถยก รถตกั รถฟอร์คลิฟท ์/ ใชเ้คร่ืองมือช่าง เช่ือม,เจียร,ตดั / กีฬา / ความรู้ / อารมณ์ สังคม ฯลฯ )  

 

 
 
 
 
 

 

 
5.ข้อมูลท่ัวไป 

1. ตาํแหน่งท่ีคุณสมคัร คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบติัอะไรท่ีเหมาะสม 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
2. อธิบายจุดแขง็-จุดอ่อนของคุณท่ีคนอื่นเคยกล่าวถึง

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
3. หวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานแบบไหนท่ีคุณอยากร่วมงานดว้ย  และไม่อยากร่วมงานดว้ย 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
4. เหตุใดคุณจึงสนใจร่วมงานกบัเรา

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
5. สาเหตุใดบา้งท่ีจะทาํให้คุณลาออกจากเรา

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
6. งานประเภทไหนท่ีทาํให้คุณตอ้งกงัวลใจเป็นอยา่งมาก และมีวิธีจดัการอยา่งไร

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
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7.  ในการทาํงาน อะไรท่ีทาํให้คุณรู้สึกภูมิใจ เพราะอะไร 
..................................................................................................................................................................................................................................................... ... 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
8.  เวลาท่ีผูอ้ื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัคุณ คุณทาํอยา่งไร 

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
9.  ถา้งานท่ีทาํเป็นลกัษณะงานท่ีจาํเจทุกวนั คุณจะสร้างแรงผลกัดนัในการทาํงานไดอ้ยา่งไร 

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
10.  ปัญหาและอุปสรรคในงานท่ีผา่นมา ท่ีคุณคิดว่าส่ิงท่ียากลาํบากท่ีสุดคืออะไร และแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งไร 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
            ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ให้ไวเ้ป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ หากขอ้ความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง  
ให้ถือเป็นหลกัฐานเพ่ือเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที โดยบริษทัฯ ไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน         
 
 
 
 
 
                                                                                                       .................................................................  
                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือผูส้มคัร 
 
                                                                                                                                                                            ____/____/__ 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน 

1. รูปถ่ายขนาด 1” หรือ2”      ติดมุมขวาใบสมคัร 

2. สาํเนาบตัรประชาชน,สาํเนาทะเบียนบา้น,สาํเนาการเกณฑท์หาร                  อยา่งละ 1 ฉบบั 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น                       อยา่งละ 1 ฉบบั 

4. สาํเนาวุฒิการศึกษา                       อยา่งละ 1 ฉบบั 

5. สาํเนาใบอนุญาตขบัขี่                                                     อยา่งละ 1 ฉบบั 

6. ใบรับรองแพทย ์       อยา่งละ 1 ฉบบั 

7. เอกสารรับรองการผา่นงาน (ถา้มี)                                                                                 อยา่งละ 1 ฉบบั 

 

 

หนา้ 5 

 
 



หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร 
เพ่ือสมัครงานกับบริษัท เมกก้าวู้ด จํากัด 

1. คํายินยอมจากผู้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ 

          ขา้พเจา้.................................................................. ยินยอมให้ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ บริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดั พิจารณา

คุณสมบติั ว่ามีความเหมาะสมกบักบัตาํแหน่งงานท่ีทางบริษทัฯเปิดรับหรือไม่ 

           ขา้พเจา้ฯยินยอมให้ทางบริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั เก็บขอ้มูลส่วนบคุคล ตรวจสอบ

ประวติัส่วนบุคคล ประวติัอาชญากรรม หรือประวติั/ประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาของขา้พเจา้ฯไปยงับุคคล และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาการคดัเลือกตามตาํแหน่งท่ีขา้พเจา้สมคัร โดยขา้พเจา้ฯยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

           1. รายละเอียดขอ้มูล ท่ีผูส้มคัรงานไดก้รอกไวใ้นใบสมคัรงานของ บริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วามรับผิดชอบ

ของบริษทั ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร ประวติัส่วนบุคคล ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ 

           2. รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ในเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูส้มคัรไดน้าํส่งให้กบับริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วาม

รับผิดชอบของบริษทั ทุกช่องทางการส่ือสาร เช่น จดหมาย หรือ อีเมล เป็นตน้ 

           โดยทางบริษทัฯจะเก็บเอกสารขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรไวเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน ซ่ึงเม่ือครบกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะทาํลายเอกสารดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสม 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯเก็บรวบรวมในคร้ังนี ้

           บริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั จะใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรมในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจาํกดัเพียงเท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ตัถุประสงคก์ารทาํงานของบริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือ

ภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาคดัเลือกตามตาํแหน่งท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลประสงคจ์ะสมคัรรับการคดัเลือก โดยบริษทัฯ

จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

                                        * ช่ือ-นามสกุล เพ่ือติดต่อกบัเรา 

                                        * อีเมล ์เพ่ือใชใ้นการติดต่อ 

                                        * เบอร์โทร เพ่ือใชส้มคัรงานกบัเรา 

                                        * ท่ีอยู ่เพ่ือใชส้มคัรงานกบัเรา 

                                        * ประวติัการทาํงาน, ประวติัการศึกษา ตามขอ้มูลขา้งตน้ 

 

           ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํงานของบริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัหากไม่มีขอ้มูลดงักล่าวระบบจะไม่สามารถทาํงานโดย

สมบูรณ์ ผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ลือกไดว่้าจะบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวกบับุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ 

           วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

           บริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือนาํไปใช้

หรือเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ตัถุประสงคใ์นการใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือกตามตาํแหน่งท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความประสงคไ์วเ้ท่านั้น 

           บริษทั เมกกา้วูด้ จาํกดัและบริษทัสาขารวมถึงบริษทัในเครือภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั จะไม่ดาํเนินการอื่นใดแตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงค ์

เวน้แต่ มีกฎหมายบญัญติัให้กระทาํหรือมีหนงัสือร้องขอท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามกฎหมาย เช่น เพ่ือความจาํเป็นในการป้องกนัดา้นสุขภาพและโรคติดต่อ

อนัตราย 

 

 

            ยินยอม Agree 

           ไม่ยินยอม Not agree 

 

                                                                                                                   ลงช่ือ ........................................................................ ผูใ้ห้การยินยอม  
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แบบประเมิน 

กรุณาขีด √  ในช่อง             ประเมนิระดับความเป็นตนเอง ในแต่ละหัวข้อถึงลักษณะของตนว่าเป็นลักษณะใด  

 

1. เม่ือต้องส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานคุณส่ือสารและพูดคุยแบบ 

ชอบแบบทางการ                                                                                                                                ไม่ชอบเป็นทางการ                 

 

2. การลงรายละเอียดเม่ือต้องพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน -หัวหน้า-ลูกน้อง 

ชอบเน้ือ ๆ เนน้ ๆ สั้น ๆ                                                                                                                      ชอบลงรายละเอียดประกอบ อยากฟังเร่ืองราว                   

                                                                                                                                                             แวดลอ้ม                 

3. เม่ือความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณ 

ไม่โตแ้ยง้ หลีกไดห้ลีกไม่อยากมีปัญหา                                                                                               พูดคุย เปิดรับฟังความคิดเห็น และเรียนรู้                 

 

4. คุณชอบทํางานแบบ 

ชอบทาํงานดว้ยตนเอง                                                                                                                          ชอบทาํงานเป็นทีม  

 

5. เม่ือมีสถานการณ์ท่ีต้องทําให้ต้องตัดสินใจคุณ 

ซกัถามหวัหนา้ หรือให้หวัหนา้สั่งมาเลย                                                                                              เสนอความคิดเห็น ขอมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 

6. เม่ือต้องรับข่าวสารคุณช่ืนชอบวิธีการแบบ 

ตอ้งเป็นระบบ มีลายลกัษณ์อกัษร                                                                                                        ไดรั้บฟังดว้ยคาํพูดก็เพียงพอแลว้  

 

7. การพัฒนาความรู้คุณชอบท่ีจะ 

ให้จดัวิชาอบรม หรือหลกัสูตรมาให้                                                                                                     เลือกส่ิงท่ีอยากเรียนรู้เอง 

 

8. มุมมองการทํางานท่ีมีภาวะความเส่ียงคุณมักจะ 

ไม่อยากเส่ียง                                                                                                                                        ลองเส่ียงดูซกัตั้ง เผ่ือมีโอกาส 

 

9. ให้ความสําคัญกับ 

         แผนระยะสั้น                                                                                                                                       แผนระยะยาว 

 

10. คุณมักให้ความสําคัญกับอุดมการณ์  แนวคิด และความเช่ือ 

ให้ความสาํคญันอ้ย                                                                                                                              ให้ความสาํคญัมาก 

 

11. ตัวตนของคุณ 

ชอบเขา้สังคม  พบปะคนมากมาย                                                                                                        รักสันโดษ ชอบอยูค่นเดียว 

 

12. การกระจายอํานาจ 

ชอบให้มีการสั่งการจากจุดศูนยก์ลาง                                                                                                  กระจายความรับผิดชอบ แบ่งหนา้ท่ีกนัเองในทีม 

 

13. เม่ือต้องจัดห้อง หรือตกแต่งภายในคุณชอบแบบ 

แบ่งเป็นสัดส่วนชดัเจน                                                                                                                        เปิดโล่ง สามารถเปล่ียนการจดัวางไดต้ลอด 

 

14. การแต่งกาย หรือตกแต่งออฟฟิศคุณชอบแบบ 

เป็นทางการ เรียบร้อย เน๊ียบ                                                                                                                ไม่เป็นทางการ แต่งกายง่าย ๆ ตามสะดวกตนเอง 

หนา้ 7 

 
 


