อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถาบันยานยนต์
ใบสมัครงาน (Application for Employment)
โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทางาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทางาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูก
ส่งคืนผู้สมัคร ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทางาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เพือ่
กรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ตาแหน่งงานที่สมัคร :

1…………………………………………………………………… เงินเดือนที่ต้องการ..........................................................บาท
Position applied for :
2………………………………………………………………………………. วันพร้อมปฏิบัติงาน….....
กรุณาแนะนาตัวท่านเอง เพื่อให้องค์กรรู้จักตัวท่านมากขึน้
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ติดรูปถ่าย
(Photo)

ประวัติส่วนตัว (Personal Data)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................... เพศ  ชาย (Male)
 หญิง (Female)
(Name in English)................................................................................................. (Sex) สัญชาติ..................................... (Nationality)
อายุ..........................ปี (Age) หมายเลขบัตรประชาชน ( Identification number )..........................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.................................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน............................ มือถือ.............................
(Present Address)
(Telephone)
(Mobile phone)
อีเมล์ E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานะทางครอบครัว

สถานภาพ

 โสด  สมรส

ชื่อคู่สมรส...............................................................จานวนบุตร..........................คน

สถานะทางการทหาร
 ศึกษาวิชาทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ได้รบั การยกเว้น
 อื่นๆ.....................
(Military service status)
(ROTC Studied)
(Completed)
(Exempted)
(Others)
ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อสารอง
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………….....……… ความสัมพันธ์............................................................ เบอร์โทรศัพท์................................
(Name-Surname)
(Relationship)
(Telephone)

ประวัติการศึกษา (Education Record)
ระดับการศึกษา
(Level of education)

ชื่อสถาบัน
(Name of Institute)

ปีการศึกษา
(Year Attended)
จาก(From) ถึง(To)

สาขาที่สาเร็จ
(Faculty/Major)

เกรด
เฉลี่ย
GPA

ปริญญาเอก (Ph.D.)
ปริญญาโท (Master’s Degree)
ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)
อื่นๆ ระบุ

ความสามารถทางด้านภาษา (Language Skill)
ประเภทภาษา
(Language)

การพูด (Speaking)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent)

(Good)

(Fair)

การอ่าน (Reading)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent)

(Good)

(Fair)

การเขียน (Writing)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent)

(Good)

(Fair)

ไทย (Thai)
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อังกฤษ (English)
อื่นๆ (Others)...............................

ประวัติการทางาน (Working Experience)
ชื่อสถานที่ทางาน (Employer’s name).................................................................................... ประเภทธุรกิจ (Business Type)....................................
ตาแหน่งงาน (Position)...................................................................... ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา (Superior Position)................................................
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ (Responsibility)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาทางาน (Date employed) จาก (From)...................................................................... ถึง (To)........................................................................
เหตุผลที่ลาออก (Reason for leaving)..............................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน (Employer’s name).................................................................................... ประเภทธุรกิจ (Business Type)....................................
ตาแหน่งงาน (Position)...................................................................... ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา (Superior Position)................................................
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ (Responsibility)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาทางาน (Date employed) จาก (From)...................................................................... ถึง (To)........................................................................
เหตุผลที่ลาออก (Reason for leaving)..............................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน (Employer’s name).................................................................................... ประเภทธุรกิจ (Business Type)....................................
ตาแหน่งงาน (Position)...................................................................... ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา (Superior Position)..................................................
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ (Responsibility)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาทางาน (Date employed) จาก (From)...................................................................... ถึง (To)........................................................................
เหตุผลที่ลาออก (Reason for leaving)......................................................................................................................................................................................................................................................

ประวัติการฝึกอบรม (Training Record)
ชื่อหลักสูตร
(Training Course)

วันที่อบรม
(Date)

จัดอบรมโดยสถาบัน
(Institute)

แนบหนังสือการรับรองการฝึกอบรม(ถ้ามี)
ความรู้ความเชี่ยวชาญ (ประสบการทางานอธิบายประสบการณ์ที่ผา่ นมา) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งและประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือสมาคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(อธิบายประสบการณ์พร้อมเอกสารประกอบ)
.............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
การรับรองและความยินยอมของผูส้ มัคร
1) ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความและหลักฐานประกอบการรับสมัครทั้งหมด ครบถ้านถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
2) ข้าพเจ้ายินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัตรและหลักฐานการรับสมัครต่างๆ แก่ผู้ที่เกีย่ วข้อง
ในกระบวนการพิจารณา คัดเลือก สรรหาผู้อานวยการสถาบันยานยนต์ในครั้งนี้
3) หากภายหลัง สถาบันยานยนต์พบว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง จะ
ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งไม่มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบันยานยนต์ตั้งแต่แรก
4) ข้าพเจ้ายอมรับในผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้อานวยการสถาบันยานยนต์ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่ติดใจฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ กับ
ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายสมัครนี้

ลงชื่อ............................................................................................ผู้สมัคร
(.............................................................................................)
วันที..................เดือน.......................ปี..........................
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