
 
       ใบสมัครงาน 

 

ตำแหน่งที่สมัคร   ลำดับที่ 1  ..........................................................  เงินเดือนที่ต้องการ  ………...……….. 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล ....................................................  เพศ             หญิง             ชาย 

Name Mr./Mrs./Miss)  ………………….……………..Surname ………………..……….………  น้ำหนัก ......... กก.  ส่วนสูง .........  ซม. 

เกิดวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ .......... ปี   เชื้อชาติ ..................... สัญชาติ ....................... ศาสนา ................... 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..................................................ออกให้ ณ ........................ วันที่ออกบัตร ............. ... บัตรหมดอายุ ................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน ...................................ซอย ........................................ ถนน ....................................... แขวง/ตำบล ..............................................  

เขต / อำเภอ ............................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์บ้าน/มือถือ .................................................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

ชื่อ – นามสกุล ...................................................... สถานที่ติดต่อ ...............................................................โทรศัพท์ ....................................... 
 

ประวัติครอบครัว 

ชื่อ-สกุลบิดา ....................................................................อาชีพ ............................... อายุ............ปี              มีชีวิตอยู่               เสียชีวิตแล้ว 

ชื่อ-สกุลมารดา ................................................................อาชีพ ............................... อายุ............ปี               มีชีวิตอยู่               เสียชีวิตแล้ว 

จำนวนพ่ีน้อง (รวมตัวท่านด้วย) ........................ คน        ชาย ............... คน     ผู้หญิง ............... คน      ท่านเป็นคนที่ ............................... 

สถานภาพทางสมรส           โสด              แต่งงานแล้ว          หย่า            แยกกันอยู่          อยู่ด้วยกัน   จำนวนบุตร ................ คน 

ชื่อภรรยา / สามี ......................................................................................... อาชีพ ...................................................... ..... อายุ .................. ปี 

สถานที่ทำงาน(ปัจจุบัน)..................................................................................................................... โทรศัพท์ ...............................................  
 

บุคคลทีส่ามารถอ้างอิงได้ ……………………………………………………………………………โทรศัพท์ ............................................................................... 

ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และความรู้ด้านภาษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ 

ปริญญาตร ี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     



 
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (เฉพาะหลักสูตรที่สำคญั ๆ) 
 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ปีที่อบรม ระยะเวลา 

    

    

    

    

 

ประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมูลนิธิสัมมาชีพ 
(กรุณาระบุรายละเอียดตำแหน่งงานปัจจุบันย้อนไปอดีต) 

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุทีอ่อก 

     

     

     

     

ผลงาน/ความสำเร็จที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมูลนิธิสัมมาชีพ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกียรติประวัติ (ถ้ามี) 

รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติยศ องค์กร/หน่วยงาน รายละเอียดโดยสังเขป 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

ความสามารถพเิศษ 

พิมพ์ดีด                   ไทย ................ คำ / นาที             อังกฤษ ..................... คำ / นาที 

คอมพิวเตอร์    โปรแกรม ................................................................... ............................................................................................ 
ความรู้ด้านภาษา 

   ภาษาอังกฤษ           มีผลสอบภาษาอังกฤษของ...........(ระบุ TOEFL TOEIC IELTS หรืออื่น ๆ) ระดับคะแนนที่ได้........... 
         ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ แต่สามารถสื่อสารอยู่ในระดับ......................(ระบุ ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย) 

   ภาษาต่างประเทศอื่นที่สามารถสื่อสารได้ (ระบุภาษา และระดับ) ….......……………………………………………………… 

 ขับรถยนต์                  ไม่ได้             ได้       เลขที่ใบอนุญาต ................................................ 

ประวัติสุขภาพ 

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่                                           ไมม่ี                   มี         โรค ..................................................... 

ท่านเคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่               ไม่เคย               เคย       โรค .................................................... 

เอกสารประกอบใบสมัคร         

        รูปถ่าย 2 น้ิว จำนวน 1 รูป                สำนาทะเบียนบ้าน                สำเนาบัตรประชาชน 

       สำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา               
        

       หลักฐานที่แสดงถึงประวัติการทำงาน ประสบการณ์และผลงานที่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนิน 
       กิจการของมูลนิธิสัมมาชีพ 

        เอกสารแสดงเหตุผลที่สนใจสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
ขนาด A4 

        เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย และแผนการบริหารงานของมูลนิธิสัมมาชีพ และข้อเสนออื่นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เปน็ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4  

     เอกสารต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  

บุคคลที่ท่านรู้จักในมูลนิธิน้ี คือ .................................................................................................................................................................. 

 



ปรัชญาหรือแนวคิดในการทำงาน 

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

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

 

แสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร (เขียนบรรยายไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

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

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

................................................................................................................................................... .................................................................... 
 
คำรับรองและยินยอม 
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุทุกประการ และขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ในใบ

สมัครข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
2. หากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม หรือข้าพเจ้าให้ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือปกปิด

ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในครั้งน้ี 
  (   ) รับรองและยินยอม (   ) ไม่รับรองและไม่ยินยอม 

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่ามูลนิธิสัมมาชีจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีเห็นสมควรเท่าน้ัน และผู้สมัครจะยอมรับในผลการ
พิจารณาของมูลนิธิสัมมาชีพและผลดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

  (   ) รับรองและยินยอม (   ) ไม่รับรองและไม่ยินยอม 
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในการสมัครเข้ารับการสรรหาครั้งน้ี มูลนิธิสัมมาชีพจะต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ ตรวจสอบหรือเปิดเผย

ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมให้มีการดำเนินการเช่นว่าน้ันในกระบวนการสรรหาได้  
  (   ) รับรองและยินยอม (   ) ไม่รับรองและไม่ยินยอม 

                 ขา้พเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าให้ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์การ 

เข้าทำงานกับมูลนิธิสัมมาชีพ                               
         
 
                                                                                                 ลงชื่อ ........................................................ ผู้สมัคร 

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

                                                                                                  วันที่สมัคร ............../...................../................ 
                               


