
     ใบสมัครงาน
                  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

เบอรโทร.ที่สามารถติดตอได วันที่

ตําแหนงท่ีสมัคร วันท่ีสามารถเริ่มงานได

เงินเดือนท่ีตองการ   บาท / เดือน

ชื่อ-สกุล (ไทย)   ชื่อเลน

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)

ที่อยูปจจุบัน : 

อายุ สวนสูง น้ําหนัก

โทรศัพทบาน : โทรศัพทที่ทํางาน, มือถือ  :

โทรสาร: อีเมล :

วันเดือนปเกิด : จังหวัดเกิด :

เชื้อชาติ :  สัญชาติ :        ศาสนา :

บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานองคกรของรัฐ  เลขที่ : วันที่หมดอายุ :

สถานภาพ :

                                จํานวนบุตร เพศ

อายุ

สถานะทางทหาร :      จะถูกเรียกในป

ประวัติตามคุณสมบัติทั่วไป :

เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบ

เปนบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับ สพค.  หรือในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ สพค.  ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม เวนแตเปนกิจกรรมสาธารณประโยชนและมิไดแสวงหากําไร

ประวัติสุขภาพ :
 - ในระยะ ๕ ปที่ผานมา ทานเคยมีประวัติการเจ็บปวยรายแรงหรืออุบัติเหตุรายแรงหรือไม เมื่อใด

 - โรคประจําตัว

อายุ

๑. คูสมรส

๒. บิดา

๓. มารดา

๔. พี่นอง

๕. พี่นอง

กรณีฉุกเฉินติดตอ : ความสัมพันธ : โทรศัพท :

ที่อยูหรือสถานที่ทํางาน : โทรศัพท :

รูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว
ประวัติสวนตัว  

การบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

ประวัติครอบครัว

ครอบครัว อาชีพชื่อ - สกุล บริษัท โทรศัพท

โสด สมรส หยา

ปลดประจําการ

ไดรับการยกเวน,  เหตุผลที่ไดรับการยกเวน :  

ใช ไม

ใช

ใช ไม

ไม

ใช ไม
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เกรด

จาก(พ.ศ.) ถึง(พ.ศ.) จํานวนป GPA

          ญ่ีปุน 

  คอมพิวเตอร

ภาษาตางประเทศ
ฟง พูด อาน

ความสามารถพิเศษ

          อังกฤษ 

          จีน 

จัดโดยชื่อหลักสูตร

เขียน

ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด วุฒิการศึกษา สาขา

ระบุ  :  ดีมาก / ดี / ปานกลาง / ไม

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท

ประวัติการศึกษา   

ระยะเวลา
ระดับการศึกษา

          อื่นๆ 

มัธยมศึกษา

    ความสนใจอื่นๆ

สถาบัน,  สถานที่ ระยะเวลา

สัมมนา / หลักสูตรพิเศษตางๆ

ปริญญาเอก 
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เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน สุดทาย

๑. ชื่อที่ทํางาน (ปจจุบัน)

ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้ง :

โทรศัพท จํานวนพนักงาน

เริ่มตน สิ้นสุด

เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน สุดทาย

๒. ชื่อที่ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้ง :

โทรศัพท จํานวนพนักงาน

เริ่มตน สิ้นสุด

เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน สุดทาย

๓. ชื่อที่ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้ง :

โทรศัพท จํานวนพนักงาน

เริ่มตน สิ้นสุด

ประวัติการทํางาน ( จากปจจุบันถึงเริ่มตน  ตามลําดับ ) 

หนาที่รับผิดชอบ สาเหตุที่ออก

หนาที่รับผิดชอบ

เงินเดือน

ผูบังคับบัญชา (ชื่อ, ตําแหนง)

ชื่อสถานที่ทํางาน / ที่ตั้ง
ตําแหนง

เงินเดือน

ชื่อสถานที่ทํางาน / ที่ตั้ง
ระยะเวลาทํางาน (ว/ด/ป)

เงินเดือน

ตําแหนง

ระยะเวลาทํางาน (ว/ด/ป)

สาเหตุที่ออก

(กรณีมีขอมูลเพิ่มเติมกรุณาแนบทายใบสมัครนี้)   

ระยะเวลาทํางาน (ว/ด/ป)

ผูบังคับบัญชา (ชื่อ, ตําแหนง)

ตําแหนง

หนาที่รับผิดชอบ สาเหตุที่ออก

ผูบังคับบัญชา (ชื่อ, ตําแหนง)

ชื่อสถานที่ทํางาน / ที่ตั้ง
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ทานเคยถูกสอบสวนหรือยูระหวางการสอบสวนความผิดทางวินัยหรือไม เคย ไมเคย

หากเคย  โปรดระบุปที่ถูกสอบสวน  และผลการพิจารณา  

ทานทราบขาวการรับสมัครงานจาก

สพค. สามารถสอบถามไปยังที่ทํางานเดิมของทานไดหรือไม ได ไมได  เพราะ

ทานสามารถปฏิบัติงานประจําตางจังหวัดไดหรือไม ได ไมได  เพราะ

บุคคลอางอิง

กรุณาบรรยายความสําเร็จดานการงานที่ทานภาคภูมิใจ 

ทานมีทัศนคติเกี่ยวกับสํานักงานพัฒนาพิงคนครอยางไร

ขอมูลเพิ่มเติม

ตําแหนง

บุคคลที่ไมใชญาติซึ่งทราบประวัติของทาน  และ สพค. สามารถสอบถามได ๓ ทาน 

ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ โทรศัพทอาชีพ / บริษัท
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ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว มาพรอมกับใบสมัคร ดังนี้

๑. ประวัติสวนบุคคล การศึกษา การฝกอบรมสัมมนา ผลงาน และประสบการณการทํางาน

๒. หนังสือรับรองการดํารงตําแหนงจากหนวยงาน

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ

๔. สําเนาทะเบียนบาน

๕. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

๖. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายครั้งเดียวกันนานไมเกิน ๖ เดือน)

๗. อื่นๆ.....................................................................................................................................................

ลงนาม ................................................................

(.............................................................)

วันที่ ................................................................

ขอความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผูสมัครประสงคจะแจงใหทราบ 

            ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง ครบถวน ถูกตอง สมบูรณทุกประการ   หากปรากฏภายหลังวา  ขาพเจาขาดคุณสมบัติ

หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมเปนความจริงตามที่ไดระบุไว  ใหถือเปนเหตุตัดสิทธิ์หรือบอกเลิกสัญญาจางได  โดย สพค. ไมตองจายคาชดเชยใดๆ

ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้  ทั้งนี้ ขาพเจาขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือวาเปนที่สิ้นสุด
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