องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
National Science Museum, THAILAND
คาแนะนา :

ใบสมัครงาน

กรุณากรอกใบสมัครงานให้ ครบถ้ วนและชัดเจน ในกรณีที่ท่านได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงาน /ลูกจ้ างขององค์ การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ใบสมัครนี ้จะถือเป็ นหลักฐานสาคัทที่จะใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงในทะเบียนประวัติของท่านด้ วย

ตาแหน่งที่สมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ

วันที่สมัคร
วันที่มาเริ่มงานได้
ติดรูปถ่าย

ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

(ไทย) ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
(อังกฤษ) Name
Last Name
เลขที่บตั รประชาชน
เพศ
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี
ส่วนสูง
ซม. น ้าหนัก
สัทชาติ
ศาสนา
สถานภาพสมรส __ โสด __ สมรส __ หย่า __ หม้ าย
คู่สมรส
ตาแหน่ง/ สังกัด
จานวนบุตร ชาย
คน หทิง
คน อายุ (เรียงตามลาดับ)
ที่อยู่ปัจจุบนั
ที่อยู่ถาวร
โทรศัพท์ บ้ าน :
ที่ทางาน :
มือถือ :
บิดา
อาชีพ
มารดา
อาชีพ
ที่อยู่ของบิดา/มารดา
โทร.
มีพี่น้องจานวน
คน ท่านเป็ นบุตรคนที่
ของครอบครัว

กก.

ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ชื่อสถาบัน
สูงกว่าปริ ททาตรี
ปริททาตรี
อนุปริททา
มัธยมศึกษา
ปั จจุบนั ท่านกาลังศึกษาอยู่หรือไม่ (ระบุสถาบัน)
ทุนการศึกษา, รางวัลเรี ยนดี
กิจกรรมที่ทาระหว่างเรี ยน

จาก

ถึง

วิชาเอก

วิชาโท

GPA.

วุฒกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารทางาน / การฝึ กงาน
สถานที่ทางาน

เวลา

ตาแหน่ ง

เงินเดือน

1. ชื่อองค์กร
ประเภท
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

จาก
ถึง

เริ่ม
ปั จจุบนั

เริ่ม
ปั จจุบนั

2. ชื่อองค์กร
ประเภท
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

จาก
ถึง

เริ่ม
ปั จจุบนั

เริ่ม
ปั จจุบนั

3. ชื่อองค์กร
ประเภท

จาก
ถึง

เริ่ม
ปั จจุบนั

เริ่ม
ปั จจุบนั

จาก
ถึง

เริ่ม
ปั จจุบนั

เริ่ม
ปั จจุบนั

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
4. ชื่อองค์กร
ประเภท
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ผลงานที่ท่านภาคภูมิใจ

ทักษะ / ความชานาญพิเศษ
ภาษาต่ างประเทศ
(ระบุว่า ดี, ปานกลาง, น้ อย)
ภาษาอังกฤษ
ภาษา ________
ภาษา ________
การขับขี่รถยนต์

เขียน

อ่ าน

พูด

คอมพิวเตอร์ (ระบุความสามารถระดับใช้ งานได้ ที่ท่านมีอยู่)
ฮาร์ ดแวร์
ซอฟท์แวร์

______ ได้ ______ ไม่ได้

ความชานาญพิเศษ
การเป็ นวิทยากร
การเขียนบทความ/ บทบรรยาย
การนากลุ่ม
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ดี

กรณีที่ขบั รถยนต์ได้ ใบอนุทาตขับขี่เลขที่ …………………………………
ปานกลาง

น้ อย

หมายเหตุ

การฝึ กอบรม / สัมมนา / ดูงาน
ช่ วงเวลา

หลักสูตร / เรื่ อง

สถาบัน / ผู้จดั

งานอดิเรกและกิจกรรมพิเศษ
งานอดิเรก / ความสนใจพิเศษ

การเป็ นสมาชิกสมาคม / สโมสร

บุคคลอ้ างอิง
กรุ ณาระบุบุคคลที่ไม่ ใช่ ญาติ ซึ่งสามารถให้ ข้อมูลหรื อคารั บรองเกี่ยวกับตัวท่ านได้ 3 ท่ าน
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
สถานที่ติดต่ อ / หมายเลขโทรศัพท์

ความเกี่ยวข้ อง

รายละเอียดอื่น ๆ
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก
ท่านมีทาติ / เพื่อน / คนรู้จัก เป็ นพนักงานองค์ การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติหรือไม่ โปรดระบุชื่อ
ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่

 ไม่มี

 มี

โปรดระบุ

ท่านเคยต้ องคดีหรือไม่

 ไม่เคย

 เคย

โปรดระบุ

ท่านสามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้ หรือไม่

 ได้

 ได้ เป็ นครั ้งคราว

 ไม่ได้

ท่านเคยป่ วยจนต้ องเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
 ไม่เคย
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ – สกุล
ความเกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา

 เคย โปรดระบุ
เบอร์ โทร.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที่แจ้ งข้ างต้ นในใบสมัครนี ้ ตลอดจนหลักฐานประกอบการสมัครงาน เป็ นความจริงทั ้งสิ ้น หากภาย
หน้ าทราบว่าเป็ นเท็จ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ พิจารณาเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที
ลงชื่อ
ผู้สมัคร (……………………………………………..)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่

