สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชน (องค์ การมหาชน)
Community Organizations Development Institute (Public Organization)
ใบสมัครงาน
โปรดกรอกให้ครบถ้วน
ตำแหน่งที่ต้องกำรสมัคร
สังกัด
วุฒิกำรศึกษำ

รหัสตำแหน่ง

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1½ นิ้ว

สำขำ

เงินเดือนที่ต้องกำร
ทรำบข่ำวกำรรับสมัครงำนจำก

วันที่พร้ อมจะเริ่ มงำนได้

1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ – นำมสกุล (ยศ/นำย/นำง/นำงสำว)

ชื่อเล่น

Name – Surname (Rank/Mr./Ms./Mrs.)
วัน เดือน ปี เกิด
อำยุ
ปี
ส่วนสูง
ภูมิลำเนำ
เชื ้อชำติ
สัญชำติ
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน
ออกให้ โดย
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน
ที่อยู่ปัจจุบนั (ถ้ ำเหมือนตำมทะเบียนบ้ ำนไม่ต้องกรอก)
อยู่ในท้ องทีส่ ถำนีตำรวจ
โทรศัพท์
มือถือ
กำรรับรำชกำรทหำร  รับรำชกำรทหำรแล้ ว
สถำนภำพกำรสมรส  โสด
ชื่อ – สกุล สำมี/ภรรยำ
สถำนที่ทำงำน

อีเมล
 ยังไม่รับรำชกำรทหำร

 สมรส มีบตุ ร

คน

ซม. น ้ำหนัก
ศำสนำ
วันหมดอำยุ

กก.

 ได้ รับกำรยกเว้ นเพรำะ

 แยกกันอยู่  หม้ ำย
อำยุ
ปี
อำชีพ
โทรศัพท์

 หย่ำ

2. ข้ อมูลครอบครัว
ชื่อ - นำมสกุล บิดำ

อำชีพ

 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ ว

ชื่อ - นำมสกุล มำรดำ

อำชีพ

 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ ว

พี่น้องร่วมบิดำ – มำรดำ ทังหมด
้
1. ชื่อ - สกุล
2. ชื่อ - สกุล
3. ชื่อ - สกุล
4. ชื่อ - สกุล

คน (ท่ำนเป็ นคนที่
อำยุ
อำยุ
อำยุ
อำยุ

)
ปี
ปี
ปี
ปี

อำชีพ
อำชีพ
อำชีพ
อำชีพ

-23. ประวัติการศึกษา (จำกระดับมัธยมต้ นถึงระดับสูงสุด)
ระดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำและสำขำวิชำ
กำรศึกษำ

ปี พ.ศ.ที่ศกึ ษำ
ตั ้งแต่
ถึง

เกรด
เฉลี่ย

4. การฝึ กอบรม, การวิจัย, การฝึ กงาน
หลักสูตร/เรื่ อง

สถำบัน

ระยะเวลำ
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ประกำศนียบัตร

5. ประวัติการทางาน (ระบุกำรทำงำนจำกปั จจุบนั ย้ อนหลังที่ผ่ำนมำ กรณีข้อมูลมีมากกว่ านีใ้ ห้ กรอกรายละเอียด
เพิ่มเติมในหน้ าที่ 5)
วัน เดือน ปี
อัตรำ
ตำแหน่งและลักษณะงำนที่ทำ
(เริ่ มจำกปั จจุบนั ) ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงำน/
สำเหตุ
เงินเดือน
(กรุณำระบุรำยละเอียดลักษณะงำนที่ทำ
เบอร์ โทรศัพท์
ที่ออก
สุดท้ ำย
ให้ ชดั เจนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรสมัครงำน)
เริ่ ม
ถึง

ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิกำรที่ได้ รับในหน่วยงำนสุดท้ ำย

6. ความสามารถพิเศษ
ควำมสำมำรถทำงภำษำ : โปรดระบุ ดีมำก ดี พอใช้ ไม่ได้
- ภำษำอังกฤษ : ฟั ง
พูด
- ภำษำอื่นๆ :
ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ : โปรดระบุโปรแกรม

อ่าน

เขียน

งำนอดิเรก :
7. ประวัติอ่ นื ๆ
สุขภำพโดยทัว่ ไปของท่ำน
 ดี
 พอใช้
 ไม่ดี
ท่ำนมีโรคประจำตัว/ติดต่อ/เรื อ้ รังหรื อไม่  ไม่มี  มี
ภำยในช่วงระหว่ำง 6 เดือนที่ผำ่ นมำท่ำนเจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุหรื อไม่ ระบุ
ท่ำนเคยถูกเลิกจ้ ำงหรื อไม่  ไม่เคย  เคย เพรำะ
ท่ำนเคยต้ องโทษจำคุกหรื อไม่  ไม่เคย  เคย เนือ่ งจำก
ท่ำนสำมำรถเดินทำงไปปฏิบตั งิ ำนต่ำงจังหวัดได้ หรื อไม่  ไม่ได้  ได้  อื่นๆ
ท่ำนเคยสมัครงำนกับสถำบันฯมำก่อนหรื อไม่  ไม่เคย  เคย ตำแหน่ง
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เป็ นเวลำ
เมื่อ

8. บุคคลที่อ้างอิงหรือรับรองท่ านได้ (โดยไม่ใช่บคุ คลในครอบครัวและเพื่อน)
1. ชื่อ - นำมสกุล
ควำมสัมพันธ์
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
2. ชื่อ - นำมสกุล
ควำมสัมพันธ์
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
9. บุคคลที่ติดต่ อได้ ในกรณีเร่ งด่ วน
1.
2.

ควำมสัมพันธ์
ควำมสัมพันธ์

โทรศัพท์
โทรศัพท์

10. โปรดแสดงเหตุผลที่ท่านมีความเหมาะสมกับตาแหน่ งนี ้

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมที่ระบุในใบสมัครนี ้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนจำก
ควำมเป็ นจริ ง ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ สถำบันฯ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม

ลำยมือชื่อ
(

)

วันที่

หมายเหตุ สถาบันจะเก็บรั กษาเอกสารและหลักฐานแนบใบสมัครงานของท่ าน ไว้ 1 ปี นับแต่ วันรั บสมัคร

-54. ประวัติการทางาน (เพิ่มเติม)
วัน เดือน ปี
เริ่ ม

ถึง

ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงำน/
เบอร์ โทรศัพท์

ตำแหน่งและลักษณะงำนที่ทำ
(กรุณำระบุรำยละเอียดลักษณะงำนที่ทำ
ให้ ชดั เจนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรสมัครงำน)

อัตรำ
เงินเดือน
สุดท้ ำย

สำเหตุ
ที่ออก

