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Position  Applied
ตําแหนงงานที่สมัคร

Min Salary Desired
เงินเดือนขั้นต่ําท่ีตองการ

Avail.W/I                  Days
เริ่มงานไดภายใน          วัน

Name (Thai)
ชื่อผูสมัครภาษาไทย

Name (English)
ชื่อผูสมัครภาษาอังกฤษ

Present  Address
ที่อยูปจจุบัน

Home Phone                          
โทรศัพท

/  Mobile  Phone

Present  Work  Place
ที่อยูปจจุบัน

Office  Phone
โทรศัพท

Identification  Card
บัตรประชาชนเลขที่

Issued  at
ออกใหที่

Expiration  Date
วันหมดอายุ

Father's Name
ชื่อบิดา

Occupation
อาชีพ

Employer
ชื่อสถานท่ีทํางาน / โทรศัพท

Mother's Name
ชื่อมารดา

Occupation
อาชีพ

Employer
ชื่อสถานท่ีทํางาน / โทรศัพท

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
APPLICATION   FOR   EMPLOYMENT

แบบฟอรมสมัครเขาทํางาน
PERSONAL  PROFILE  (ขอมูลสวนบุคคล)

Birth  date                                  Age                          Height                         Weight                                Birthplace                          Nationality                           Religion
วันเดือนปเกิด                             อายุ                           สวนสูง                        น้ําหนัก                               สถานที่เกิด                        สัญชาติ                                ศาสนา

Marital  Status                             Single                       Married                         Divorced                          Widowed
สถานภาพสมรส                         โสด                          แตงงาน                             หยา                                 หมาย

Military  Service                   Not yet                      Yes
การรับราชการทหาร                 ยัง                           ผานแลว
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ชื่อมารดา อาชีพ ชื่อสถานท่ีทํางาน / โทรศัพท
Spouse's Name
ชื่อคูสมรส

Occupation
อาชีพ

Employer
ชื่อสถานท่ีทํางาน / โทรศัพท

Marriage  Licence  No.
ทะเบียนสมรสเลขที่

Issue  at
ออกใหที่

Issued  date
ออกใหวันที่

No. of Children                    Age  each  one
จํานวนบุตร              คน     อายุบุตรแตละ

คน

Children  attending  school
จํานวนบุตรที่ศึกษาอยู

Age / อายุ

…………………………
……………………….

…………………………
Age / อายุ

…………………………
……………………….

…………………………

EDUCATION
Elemantary  School
เรียนประถมศึกษาท่ีโรงเรียน

Province
จังหวัด

Grade  Complete
จบประถมปที่

Junior  High  School
เรียนมัธยมตนที่โรงเรียน

Province
จังหวัด

Grade  Complete
จบมัธยมปที่

Province
จังหวัด

Grade  Complete
จบมัธยมปที่

Colleges or Universities Attended
ชื่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ทานเขาศึกษา

Faculty 
คณะที่เรียน

Degree / Major
วุฒิการศึกษา / วิชาเอก

Period of Study
ชวงปที่เรียน

Grade  Point  Avg.
คะแนนเฉลี่ยสะสม

Shift  Work                             Yes                         No
สามารถทํางาน                        ได                       ไมได

ตางจังหวัดเปนครั้งคราว

High  School
เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียน

Children's  name                                            Name /  ชื่อบุตร

ชื่อบุตร                1……………………………………………………………
                            2……………………………………………………………
                            3……………………………………………………………

School  /  สถานศึกษา

………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Brother & Sister                                            Name /  ชื่อพี่นอง

พี่นอง.....คน         1……………………………………………………………
                            2……………………………………………………………
                            3……………………………………………………………

Office / ที่ทํางาน หรือ  School  /  สถานศึกษา

………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

ชื่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ทานเขาศึกษา คณะที่เรียน วุฒิการศึกษา / วิชาเอก ชวงปที่เรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม
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Knowledge of English and other languages

ความรูภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนๆ

English   ภาษาอังกฤษ

EMPLOYMENT   HISTORY  (From present backward) เริ่มจากปจจุบันและยอนหลังไป
1.     Company

        ช่ือท่ีทํางาน

Address

ท่ีอยู

Tel.

โทร.

Starting  Date

วันท่ีเร่ิมทํางาน              /                 /

First  Position

ตําแหนงแรก

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Leaving  Date

วันท่ีออกจากงาน           /                /

Last  Position

ตําแหนงหลังสุด

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Reason(s) for  leaving

ี่

Other  Allowance

 ื่

Other  Specify

ภาษาอ่ืนๆ

Special  Skills                                      Typing                   Thai……………………………..w.p.m.                 English………………………….w.p.m.

ความชํานาญพิเศษ                                พิมพดีด                  ไทย                                            คํา / นาที                อังกฤษ                                       คํา / นาที

                                                             Shorthand                Thai……………………………..w.p.m.                 English………………………….w.p.m.

                                                             ชวเลข                        ไทย                                            คํา / นาที                อังกฤษ                                       คํา / นาที

Other  Skills                                  Calculator                             P.C.                           Telex                          Fax                              Others…………………….

ความชํานาญอ่ืนๆ                           เคร่ืองคิดเลข                       คอมพิวเตอร                                                  โทรสาร                        อ่ืนๆ

                Understanding                             Speaking                                       Reading                                     Writing

                   ความเขาใจ                                การพูด                                           การอาน                                     การเขียน

      Exc.         Good         Fair             Exc.      Good      Fair                Exc.       Good          Fair             Exc.      Good        Fair

      ดีมาก        ดี            พอใช           ดีมาก         ดี         พอใช          ดีมาก            ดี             พอใช         ดีมาก         ดี           พอใช
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เหตุผลท่ีออกจากงาน คาตอบแทนอ่ืนๆ
Description of  duties  :

บอกงานในหนาท่ีโดยสังเขป

2.     Company

        ช่ือท่ีทํางาน

Address

ท่ีอยู

Tel.

โทร.
Starting  Date

วันท่ีเร่ิมทํางาน              /                 /

First  Position

ตําแหนงแรก

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Leaving  Date

วันท่ีออกจากงาน           /                /

Last  Position

ตําแหนงหลังสุด

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Reason(s) for  leaving

เหตุผลท่ีออกจากงาน

Other  Allowance

คาตอบแทนอ่ืนๆ
Description of  duties  :

บอกงานในหนาท่ีโดยสังเขป

3.     Company

        ช่ือท่ีทํางาน

Address

ท่ีอยู

Tel.

โทร.
Starting  Date

วันท่ีเร่ิมทํางาน              /                 /

First  Position

ตําแหนงแรก

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Leaving  Date

วันท่ีออกจากงาน           /                /

Last  Position

ตําแหนงหลังสุด

Dept.

แผนก

Salary

เงินเดือน

Reason(s) for  leaving

เหตุผลท่ีออกจากงาน

Other  Allowance

คาตอบแทนอ่ืนๆ
Description of  duties  :

ใ  ี่โ ั ปบอกงานในหนาท่ีโดยสังเขป
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OTHER  INFORMATION

Driving    Ability

ความสามารถในการขับขี่

            Auto  Vehicle

           รถยนต

                     Motorcycle

                     จักรยานยนต

Licence  No……………………..

ใบขับขี่หมายเลข

              Yes                     No

               เคย                  ไมเคย

Extra curricular activities in College / University

กิจกรรมท่ีเคยทําในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

Hobbies                                                                 

งานอดิเรก

Sports

กีฬาท่ีเลนได

              Yes                     No

               เคย                  ไมเคย

              Yes                     No

               เคย                  ไมเคย

Have you ever been discharged from a job ?                     

ทานเคยถูกออกจากงานโดยเหตุผลอยางหน่ึงอยางใดหรือไม ?

Have  you  ever  resigned after  being  informed  that  you  would  be  discharged ?

ทานเคยลาออกจากงานภายหลังท่ีไดรับแจงใหออกจากงานบางหรือไม ?

  Auto  Vehicle                                                                Yes                       No

  รถยนตสวนตัว                                                                มี                        ไมมี

  Motorcycle                                                    Yes                                  No

  รถจักรยานยนตสวนตัว                                    มี                                  ไมมี

Have you ever been arrested and charged with a criminal offense leading to a fine and / or imprisonment ?                                                        No               Yes.....................

ทานเคยถูกฟอง , ตองคดี , หรือถูกจําคุกมากอน                                                                                                                                                     ไมเคย          เคย

Are you now,or have you ever been a member of a professional or business association,a union labour etc.? 

ทานเปนหรือเคยเปนสมาชิกชมรม , สหภาพแรงงาน

If  Yes,  your  position  is (was) ………………………………………………………………….Period  of  membership……………………………………………………………

ถาเคย  ,  ตําแหนงของทานคือ                                                                                                           ระยะเวลาของการเปนสมาชิก
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               เคย                  ไมเคย

REFERENCES  (not  relatives)
บุคคลท่ีสามารถรับรองทานได  (ไมใชญาติ)

NAME (ช่ือ) OCCUPATION (อาชีพ) ADDRESS (ท่ีอยู) TEL. (โทร.)

NAME (ช่ือ) RELATION (ความสัมพันธ) POSITION (ตําแหนง) DEPARTMENT  (แผนก)

NAME (ช่ือ) OCCUPATION (อาชีพ) ADDRESS (ท่ีอยู) TEL. (โทร.)

If you  have any relatives or acquaintances working at IGP , please supply the following information :

ถาทานมีญาติ , เพื่อนหรือคนรูจักทํางานอยูในสถาบันฯ น้ี  โปรดใหรายละเอียดดังน้ี

The person(s) to contact in case of emergency.

บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน

ทานเคยลาออกจากงานภายหลงทไดรบแจงใหออกจากงานบางหรอไม ?
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PRE-EMPLOYMENT STATEMENT
I  hereby  certify  that  the  answers  to  the  above  questions  are  true  to  the  best  of  my  knowledge.  I  voluntarily

ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความท่ีไดกลาวมาท้ังหมดในใบสมัครน้ีเปนความจริง  สมบูรณ  และถูกตองท่ีสุดเทาท่ีขาพเจาทราบและเช่ือมั่น     ขาพเจายินดี

give  IGP  the  right  to  carry  out  whatever  reference - checking  it  may  consider.  Necessary  based  on

ใหทางสถาบันบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทําการตรวจสอบประวัติของขาพเจาตามท่ีขาพเจาไดเขียนมา  สุดแลวแตทางสถาบันฯ จะเห็นเปนการสมควรและ

the  above  answers,  and  I  undertake  to  render  any  assistance  necessary.   Finally ,  I understand  that  any  false

ขาพเจายินดีท่ีจะใหความสนับสนุน  และชวยเหลือท่ีจําเปน  แกสถาบันฯ อีกดวย  ท่ีสุดน้ีขาพเจาเขาใจดีวาการปดบังหรือใหขอความท่ีไมตรงกับ

answers  to  the  above  questions ,  or  false  statements  in  the  course  of  the  interview ,  would  be  sufficient  grounds

ความเปนจริงท้ังในใบสมัครน้ี  และในขณะท่ีสัมภาษณจะยังผลใหขาพเจาหมดสิทธิ์ในการพิจารณาเขาเปนเจาหนาท่ีของสถาบันฯ หรือถูกไลออก

for  non- employment  or  if  already  employed ,  for  dismissal  for  just  cause.

ภายหลังท่ีไดรับการแตงตั้งแลว  ซ่ึงหมายถึงการจางแรงงานท่ีไดทําขึ้นภายหลังเปนโมฆะ

                                                                                                                                 Signature  of   applicant

                                                                                                                                  ลายมือช่ือผูสมัครงาน........................................

                                                                                                                                                        Date

                                                                                                                                                        วันท่ี.............................................
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FOR  OFFICIAL  USE  ONLY

Date  of  Employment  :

Assignment  /  Position :                                                   Dept.  :                                                                     Div.  :

Commencing   Salary  :

Other  Allowance  :

Other  Conditions  :

Probationary  Period :

Clock  in  &  out   Condition  :

Remarks  :

                                                                                                                                                                          ………………...........………………………

                                                                                                                                              Director  of  IGP

                                                                                                                                            ผูอํานวยการสถาบัน
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