
 
ใบสมคัรงาน   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

                โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าท างาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน 
การพิจารณารับเข้าท างาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูก ใช้และเผยแพร่ตามที่ก าหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

 

ต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร :  
Position  applied  for  

 

เงินเดือนท่ีตอ้งกำร : ………...…………… 
Expected starting salary 

 

หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน : (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
   ใบรับรองแพทย ์(ออกใหไ้ม่เกิน ๓  เดือนนบัถึงวนัยืน่ใบสมคัร)     รูปถ่ำยหนำ้ตรงขนำด ๒ น้ิว  จ  ำนวน  ๒ รูป               
   ส ำเนำทะเบียนบำ้น            ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน      ส ำเนำหลกัฐำนแสดงวฒิุกำรศึกษำ   
    ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)    หลกัฐำนแสดงถึงคุณสมบติัวำ่เป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถฯ  
    หนงัสือรับรองกำรท ำงำนฯ     เอกสำรเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล    ใบส ำคญักำรสมรส       
    อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………… 

          รูปถ่าย 
       PHOTO 

 

ประวตัส่ิวนตวั 
Personal   Background 

 
ช่ือ – สกุล ภำษำไทย …………………………………………………………………………………….. 
ช่ือภำษำองักฤษ ……………………………………………………………………………….……….. 
(Name in English) 

 
เพศ  :     ชำย              หญิง 
Sex   :         Male                Female 

อำย ุ:    ……..........................………   ปี  
Age 

สัญชำติ : ……..…...........................................……….. 
Nationality 

 

โทรศพัทท่ี์จะติดต่อ    ท่ีบำ้น : ……..…………  ส ำนกังำน : …………..…………   มือถือ : …………….. 
Telephone                    Home                               Office                                              Mobile 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวก : ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
(Present   Address)     
ท่ีอยูถ่ำวร : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Permanent    Address) 
บตัรประชำชนเลขท่ี : …………………………………… 
I.D.  Card No  

ออกให ้ณ อ ำเภอ/เขต : ……………………………….  จงัหวดั: …………………… 
 Issued at                                                                         Province 

วนัออกบตัร : …………………………   บตัรหมดอำยุ : ……………………… 
Issued date                                               Expired   date 
สถำนะครอบครัว     :       โสด                                แต่งงำน                             หยำ่                         หมำ้ย         แยกกนัอยู ่
Marital   Status                       Single                               Married                         Divorced                             Widowed                    Separated. 
บุคคลท่ีติดต่อกรณีฉุกเฉิน person to contact in emergency:                                                      .  ควำมสมัพนัธ์ Relationship:                                                           .   
สถำนท่ีติดต่อ Contact Address:                                                                                              . โทรศพัท ์Telephone:                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  



 ประวตักิารศึกษา 
      Education   Background      
ระดบักำรศึกษำ 

Education 
ช่ือสถำนศึกษำ 

Name of   Institute 
ระยะเวลำกำรศึกษำ 

(Period of study) 
วชิำท่ีศึกษำ/วฒิุท่ีไดรั้บ 

(Course Taken / Completed) 
เกรดเฉล่ีย 

GPA 
เร่ิม   (From)     จบ    (To) 

ปริญญำตรี 
Bachelor’s degree 

     

ปริญญำโท 
Master’s degree 

     

ปริญญำเอก 
Ph.D. 

     

อ่ืน ๆ  
Other 

     

                                                                                                   

ความสามารถด้านภาษา 
       Language Skill 

                                                                   

 ประเภทภำษำ 
Type of  Language 

กำรพดู    (Speaking) กำรเขำ้ใจ (Understanding) กำรอ่ำน   (Reading) กำรเขียน (Writing) 

ดีมำก 
Excellence 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมำก 
Excellence 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมำก 
Excellence 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมำก 
Excellence 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไทย        Thai             
องักฤษ    English             
อ่ืน ๆ        Other             

 
                                                                บุคคลอ้างองิและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวท่านได้ 
 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ควำมสมัพนัธ์ 
Relationship 

สถำนท่ีติดต่อ 
Firm   Address 

โทรศพัท ์
Telephone 

    
    

 

                                                                                                                ประวตักิารท างาน 

                                                                                                           Employment History 
  
 ช่ือหน่วยงำน /สถำนประกอบกำร 

List   of Employed 

 
ระยะเวลำ (Employed) 

 
ต ำแหน่งงำน 

Position 

 
ควำมรับผิดชอบโดยยอ่ 

  

เงินเดือนสุดทำ้ยของ
ต ำแหน่งล่ำสุด 

Last Salary For Last 
Position 

จำก From ถึง  To 

      
      
      
      
      
      
      

 
      
 
  



 
คุณสมบติั / ควำมสำมำรถพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัต ำแหน่งท่ีรับสมคัร 
กำรฝึกอบรม (Training Record) 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ..................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ....................................................................................... ...................................................... 
ควำมสำมำรถในกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Skill) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................... 
ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ( Special ability)                                 
 ……..………………………………. ................................................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................               
 
ท่านมีแนวคดิ / ทศันคติเกีย่วกบัการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภบิาลอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นจริงทุกประกำร  หำกขอ้ควำมตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกบัควำมเป็นจริงขำ้พเจำ้ขอยอมรับว่ำกำรว่ำจำ้งท่ีตกลงนั้นเป็นอนัโมฆะ
ทนัที   โดยศูนยคุ์ณธรรมไม่ตอ้งชดเชยควำมเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน    และขำ้พเจำ้ยนิยอมให้ศูนยคุ์ณธรรมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัขำ้งตน้ส ำหรับวตัถุประสงคใ์นกำร
สมคัรงำนเท่ำนั้น และ เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย    (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) หรือกฎหมำย/ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
             วนัท่ี ………/…………………/…………….                                                                ลงช่ือผูส้มคัรงำน      ……………………………….. 
              Date                                                                                                                                                              (……………………………….. ) 
                                                                                                                                                                                             Applicant’s Signature 

 
 


