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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ตาแหน่ งที่สมัคร ……………………………………………………..
แบบยื่นความจานงสมัครงาน หมายเลข…………..…………..

1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)

นาย

นาง

นางสาว

2. ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

Mr.

Mrs.

Miss.

3. วัน เดือน ปี เกิด ……..……….…..…….อายุ ……….…….ปี ส่ วนสูง …….…….... ซ.ม. นา้ หนัก …………..…… กก. ศาสนา ………..….…
4. ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

ภูมิลาเนาเดิม อาเภอ/จังหวัด……………………………………ปั จจุบันอาศัยอยู่กับ …………………….….………….จานวน …………….คน
5. ชื่อ - สกุล บิดา ……………………………..…………………………อายุ ……………ปี อาชีพ …………………....……..….…

ถึงแก่ กรรม

ชื่อ - สกุล มารดา……………………………….…………..…………อายุ ……………ปี อาชีพ …………….……………………

ถึงแก่ กรรม

ปั จจุบันบิดามารดา

อยู่ร่วมกัน

แยกกันอยู่

หย่ าร้ างกัน ตัง้ แต่ พ.ศ. ……….…..…ขณะนัน้ ข้ าพเจ้ าอายุ……....….... ปี

6. ข้ าพเจ้ ามีพ่ น
ี ้ องร่ วมบิดามารดารวมทัง้ ตัวข้ าพเจ้ าด้ วย ………………..…..………….. คน ข้ าพเจ้ าเป็ นบุตรคนที่ …….………………….…..
7. สถานภาพการสมรส

โสด

สมรสแล้ ว คู่สมรส ชื่อ - สกุล (เดิม) ………………………...…………..อายุ………..… ปี อาชีพ….…....…………

หย่ าร้ าง เมื่อ ปี พ.ศ……..…...

มีบุตร……คน คนที่ 1 อายุ ……… ปี คนที่ 2 อายุ ……...ปี คนที่ 3 อายุ………... ปี

8. สถานภาพการรับราชการทหาร…………………………………………..……………………………..………………..………………………………
9. ประวัตกิ ารศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมต้ น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ

ชื่อสถานศึกษา

วุฒไิ ด้ รับ

สาขา
วิชาเอก

สาขา
วิชาโท

ปี่ ที่จบ

เกรดเฉลี่ย
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10. ประวัตกิ ารทางาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
จาก ว.ด.ป.
ถึง ว.ด.ป.

สถานที่ทางาน/ ชื่อหน่ วยงาน

โทรศัพท์

ตาแหน่ ง
หน้ าที่

อัตราเงินเดือน

สาเหตุท่ อี อก

11. ความสามารถพิเศษ …………………………….…………..…………ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ …………………..…………..……………………
12. ความรู้ภาษาต่ างประเทศ (ใส่ เฉพาะตัวเลขลงใน
ดังนี ้ ดีมาก = 4, ดี = 3 , พอใช้ = 2, เล็กน้ อย = 1 )
1. ภาษาอังกฤษ
การพูด
การอ่ าน
การเขียน
2. ภาษาญี่ปุ่น
การพูด
การอ่ าน
การเขียน
3. ภาษาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………….…………………
การพูด
การอ่ าน
การเขียน
13. กรณีเร่ งด่ วน สามารถติดต่ อข้ าพเจ้ าได้ ทันทีท่ ี หมายเลขโทรศัพท์ …………………..…….………. ช่ วงเวลา……………………………….
ที่ทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์ …………………….... ชื่อบุคคล ..…………….…………..…….……หมำยเลขโทรศัพท์ ……..….……………..
14. การฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
ปี พ.ศ.

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสถาบันที่จัด

ในประเทศ

ต่ างประเทศ

ระยะเวลา
ที่อบรม

15 รายชื่อผู้ท่ รี ้ ู จักท่ าน ซึ่งสามารถรั บรอง หรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่ านได้ (ไม่ ใช่ ญาติพ่ ีน้องใกล้ ชิด)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

ชื่อ

สถานที่ติดต่ อ

สกุล

โทรศัพท์

ชื่อ

สถานที่ติดต่ อ

สกุล

โทรศัพท์

ชื่อ

สถานที่ติดต่ อ

สกุล

โทรศัพท์

ประกอบอาชีพตาแหน่ ง
ประกอบอาชีพตาแหน่ ง
ประกอบอาชีพตาแหน่ ง
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………
( ……………………………………….………………. )
วันที่.................................................

เอกสารประกอบ :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ าน , สาเนาใบรายงานผลการศึกษา ,จดหมายรั บรองการทางาน, อย่ างละ 1
ฉบับ และ รูปถ่ ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป

