
 
ใบสมคัรงาน   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

ต าแหน่งท่ีตอ้งการ :  
Position  applied  for 
        ๑.   เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒. นกัวชิาการ 
              ก. กลุ่มงานสนบัสนุนขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติฯ 
              ข. กลุ่มงานเสริมสร้างพลงัภาคีเครือข่ายคุณธรรม 

 
เงินเดือนท่ีตอ้งการ : ………...…………… 
Expected  starting  salary 

 

หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน : (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
      รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด ๒ น้ิว  จ  านวน  ๒ รูป             ส าเนาทะเบียนบา้น                  ส าเนาบตัรประชาชน   
      ใบรับรองการศึกษา                                                   ใบผา่นทหาร                            ทะเบียนสมรส  
      ใบสูติบตัรของบุตร                                                    ใบขบัข่ี                                    ใบเลขท่ีบตัรผูเ้สียภาษี       
      ส าเนาบตัรประกนัสังคม                                             อ่ืน ๆ  

 

 

ใบสมคัรเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณา  โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 

ประวตัส่ิวนตวั 
Personal   Background 

ช่ือ – สกุล ภาษาไทย …………………………………………………………………………………….. 
ช่ือภาษาองักฤษ ……………………………………………………………………………….……….. 
(Name in English) 

เพศ  :     ชาย              หญิง 
Sex   :         Male                Female 

วนั เดือน ปี  เกิด : …………………………… 
Date of  Birth 

สัญชาติ : ……..………….. 
Nationality 

เช้ือชาติ : ………...…….. 
Race 

ศาสนา : ………….…….……… 
Religion 

อาย ุ:    ……………   ปี  
Age  

ส่วนสูง : ……………..…...  ซ.ม.  
Height  

น ้าหนกั : ………….…..…..  ก.ก. 
Weight 

กรุ๊ปเลือด : ……..…..……... 
Blood  group 

สถานท่ีเกิด  : ……………………… 
Place of  Birth 

โทรศพัทท่ี์จะติดต่อ    ท่ีบา้น : ……..…………  ส านกังาน : …………..…………   มือถือ : …………….. 
Telephone                    Home                               Office                                              Mobile  

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวก : ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Present   Address  …………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยูถ่าวร : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Permanent    Address………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
บตัรประชาชนเลขท่ี : …………………………………… 
I.D.  Card  No  

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

วนัออกบตัร : …………………………   บตัรหมดอายุ : ……………………… 
Issued  date                                               Expired   date 

บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี : ………………………………….. 
 Tax  I.D. Card  No. 

สถานะครอบครัว     :       โสด                                แต่งงาน                             หยา่                         หมา้ย         แยกกนัอยู ่
Marital   Status                       Single                               Married                         Divorced                             Widowed                    Saparated. 
กรณีแต่งงาน :                   จดทะเบียน               ไม่ไดจ้ดทะเบียน 
If  Married                             Registered                      Non – Registered 

คู่สมรสมีเงินไดห้รือไม่ :             มี                       ไม่มี 
Spouse  has  any  income ?              Yes                           No 

 

 
รูปถ่าย 

PHOTO 



 
 
 
 
 

 
ช่ือคู่สมรส : ……………………………………………………… 
Spouse’ s  Name 

 
อาชีพ :…………………………….        สถานท่ีท างาน : ……………………..      
Occupation                                             Firm   Address 

 
จ านวนบุตร :  …………...……  คน 
Number  of  Children                  Prs 

 
จ านวนบุตรท่ีก าลงัศึกษา :  ………………….…   คน 
Children  in School                                               Prs 

 
จ านวนบุตรอายเุกิน  21 ปี : ……………… คน 
Children  over  21 Years                              Prs 

       
        ประวตัสุิขภาพ 

Healthy   Background 
 

ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ ? (ถา้มีโปรดระบุ)  ……………………………………………………………………………………………. 
Are  your  suffering  from  ab incurable disease ? 
  

 ประวตักิารศึกษา 
      Education   Background      
ระดบัการศึกษา 

Education 
ช่ือสถานศึกษา 

Name  of   Institute 
จงัหวดั         
Country 

ระยะเวลาการศึกษา 
(Period  of  study) 

วชิาท่ีศึกษา/วฒิุท่ีไดรั้บ 
(Course Taken / Completed) 

เร่ิม   (From)     จบ    (To) 

 
ปริญญาตรี 
Bachelor  Degree 
 

     

 
ปริญญาโท 
Master  Degree 
 

     

 
อ่ืน ๆ  
Other 
 

     

                                                                                                   

ด้านภาษา 
                                                                   

 ประเภทภาษา 
Type  of  Language 

การพดู    (Speaking) การเขา้ใจ (Understanding) การอ่าน   (Reading) การเขียน (Writing) 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไทย        Thai 
 

            

องักฤษ    English 
 

            

จีน           Chinese 
 

            

อ่ืน ๆ        Other 
 

            

 
 
 



      
                                                                บุคคลอ้างองิและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวท่านได้ 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ความสมัพนัธ์ 
Relationship 

สถานท่ีติดต่อ 
Firm   Address 

โทรศพัท ์
Telephone 

    
    

 

     ประวตักิารท างาน 
 Employment  History 

  
 ช่ือหน่วยงาน /สถานประกอบการ 

List   of  Employed 

 
ระยะเวลา (Employed) 

 
ต าแหน่งงาน 

Position 

 
ความรับผิดชอบโดยยอ่ 

  

เงินเดือนสุดทา้ยของ
ต าแหน่งล่าสุด 

Last  Salary For Last 
Position 

จาก From ถึง  To 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       



 
 

คุณสมบติั / ความสามารถพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีรับสมคัร 
 
 คอมพิวเตอร์   โปรแกรม         ๑ …………………………………….                ๒ ……………………………….     
 
 Special  ability                                Computer       Program            ๓  ……………………………………         อ่ืนๆ    
 ……..………………………………. .............................................................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... ........................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

              
 
ท่านมีแนวคดิ / ทศันคติเกีย่วกบัการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภบิาลอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
        ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ  หากขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกบัความเป็นจริงขา้พเจา้ขอยอมรับว่าการว่าจา้งท่ีตกลงนั้นเป็นอนัโฆษะ
ทนัที 
 
 
             วนัท่ี ………/…………………/…………….                                                                ลงช่ือผูส้มคัรงาน      ……………………………….. 
 
              Date                                                                                                                                                               (……………………………….. ) 
                                                                                                                                                                                             Applicant’s  Signature 
 

 


