ใบสมัครงานตําแหน่งผ้อู ํานวยการอุทยานสิง� แวดล้อมนานาชาติสิรินธร
และศูนย์ พลังงานเพื�อสิ� งแวดล้ อม
มูลนิธิอุทยานสิง� แวดล้อมนานาชาติสริ ินธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

รู ปสี
ไม่ เกิน 6 เดือน

ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………
Name:

เงินเดือน…………………….บาท / เดือน
Salary

Baht / Month

Personal Information (ประวัติส่วนตัว)

ที่อยูป่ ัจจุบนั ……………………………..หมู่ที่……………..ถนน……………………… ตําบล/แขวง………………………...

Present Address
Moo
Road
District
อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………………………. รหัสไปรษณี ย…
์ …………………...
Amphur
Province
Post code
โทรศัพท์…………………………………มือถือ……………………………………………
Telephone
Mobile Phone
อีเมล์…………………………………………………………………………………………..
Email
วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………………….อายุ…………………ปี
เพศ……………ชาย……………หญิง
Date/Month/Year of Birth
Age
Years Sex
Male
Female
ศาสนา…………………………………………………เชื้อชาติ…………………………..สัญชาติ……………………………….
Religion
Race
Nationality
บัตรประชาชนเลขที่………………………………...………………....บัตรหมดอายุ…………………………… ……………...
Identity Card No.
Expiration Date

Family Information (ประวัติครอบครัว)

บิดา ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………….อายุ…………ปี อาชีพ………………………...
Father’s Name-Surname
Age
Years Occupation
มารดา ชื่อ-สกุล………………………………………………………………….อายุ…………ปี อาชีพ………………………...
Mother’s Name-Surname
Age
Years Occupation

ชื่อภรรยา/สามี……………………………………...........อาชีพ…………………..…………..ตําแหน่ง…………………………

Name of Wife / Husband
Occupation
Position
สถานที่ทาํ งาน……………………………..……………………..…………...............ระยะเวลาการทํางาน……………………
Work Place
Years at Work Place
มีบุตร………...................คน
Number of Children

-2มีพี่นอ้ ง (รวมผูส้ มัคร)……………คน ชาย...............คน หญิง……………คน ท่านเป็ นบุตรคนที่……………
Number of Members in the Family
Male
Female
You’re the child of the family
ชื่อ
Name

อายุ (ปี )
Age

อาชีพ
Occupation

Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา
Education
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
High School

ปวช.
Vocational

ปวท. / ปวส.
Diploma

ปริ ญญาตรี
Bachelor degree

สู งกว่าปริ ญญาตรี
Post-Graduate

สถาบันการศึกษา
Institution

สาขาวิชา
Major

ตั้งแต่
From

ถึง
To

-3Training and Extra-Curricular Activities (การฝึ กอบรมและการศึกษาดูงาน)
ระดับการศึกษา
Education

สถาบันการศึกษา
Institution

สาขาวิชา
Major

ตั้งแต่
From

ถึง
To

การฝึ กอบรม
Training

การศึกษาดูงาน
Extra-Curricular Activities

อื่นๆ
Others

Working Experience In Chronological Order (รายละเอียดของงานที่ผา่ นมา เรี ยงลําดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทาํ งาน
Company

ระยะเวลา Time
เริ่ ม
From

ถึง
To

ตําแหน่งงาน
Position

ลักษณะงาน
Job Description

ค่าจ้าง
Salary

เหตุที่ออก
Reasons for Resignation

Language (ภาษา)
ภาษา
Language
ภาษาไทย (Thai)
อังกฤษ (English)
อื่นๆ(Other)

ดี
Good

พูด (Speaking)
ปานกลาง
Fair

พอใช้
Poor

ดี
Good

เขียน (Writing)
ปานกลาง
Fair

พอใช้
Poor

ดี
Good

อ่าน (Reading)
ปานกลาง
Fair

พอใช้
Poor

-4Special Ability (ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด
…..ไม่ได้ …..ได้
ไทย...........คํา/นาที
อังกฤษ..........คํา/นาที
Type
No
Yes
Thai
Words/Minute English Words/Minute
คอมพิวเตอร์
…..ไม่ได้ …..ได้
Computer
No
Yes
ขับรถยนต์
…..ไม่ได้ …..ได้
Driving
No
Yes
ความสามารถในการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน…………………………………………………………………………
Office Machine
งานอดิเรก
: ระบุ…………………………… ……………………………… ……………………...
Hobbies
: List
กีฬาที่ชอบ
: ระบุ…………………… ……………………………………………………………...
Favourite Sports
: List
ความรู ้พิเศษ
: ระบุ……………… ……………………… …………………………………………..
Special Knowledge : List
อื่นๆ
: ระบุ……………………… ………………………… ………………………………..
Others
: List
สามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด………....ไม่ได้………….ได้
อื่นๆระบุ………………………………..…
I can work up-country
No
Yes
Others List
กรณี ฉุกเฉิ นบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล…………………………………เกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร…………….
Person to be notified in case of emergency
Related to the applicant as
่ …………………………………………………………………………...โทรศัพท์………………………..
ที่อยู…
Address
Telephone
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก……………………………………………………………………………………..
Source of job information
ท่านเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรื อไม่?
...................เคย ……………ไม่เคย
Have you ever been seriously ill or contracted a contagious disease?
Yes
No
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค……………………………………………………………………………………………..
If yes, explain fully
เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผูท้ ี่อา้ งถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติที่รู้จกั คุน้ เคยตัวท่านดี)
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives who know you)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

-5กรุ ณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ รู ้จกั ตัวท่านดีข้ ึน (ถ้ ามีข้อความจํานวนมาก ให้ ใช้ เอกสารแนบ)
Please provide any further information about yourself which will allow us to know you better (Use separate
paper if the space provided is not fit)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้แนบ (I have attached the following to my application)
1. สําเนาบัตรประชาชนหรื อบัตรประจําตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และความรู ้ความชํานาญด้านต่างๆ พร้อมสําเนา และรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงประวัติการทํางาน ผลงาน / โครงการสําคัญในความรับผิดชอบที่ประสบความสําเร็ จ
5. หนังสื อรับรองการดํารงตําแหน่ งจากหน่ วยงานต้นสังกัด หรื อหนังสื อรับรองรายได้ขององค์กร หรื อ
เอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ 3.2.4.3 ในประกาศของมูลนิธิฯ
6. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป (ไม่เกิน 6 เดือน)
7. ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ตัวจริ ง 1 ฉบับ และสําเนาอีก 5 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากมูลนิ ธิฯ
จ้างเข้ามาทํางานแล้ว หากปรากฎว่าข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นาํ มาแสดง หรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ น
ความจริ ง มูลนิธิฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certify that all the statements given in this application form and other documents are true; if any is
found to be false after employment the Foundation has the right to terminate my contract without any
compensation or severance pay whatsoever.

(เอกสารมีท้ งั สิ้น 5 หน้า / Total 5 Pages)

………………………………………..
ลายมือชื่อผูส้ มัคร
(Applicants Signature)
วันที่…………………………………..
Date

หมายเหตุ:*โปรดดูรายละเอียดเพิม� เติมเกีย่ วกับคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัครและเงื�อนไขการส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครในประกาศมูลนิธฯิ เรื� องการรับสมัครบุคคลเพื�อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
อุทยานสิ� งแวดล้อมนานาชาติสริ ินธรและศูนย์พลังงานเพื�อสิ� งแวดล้อม (For more information please see our
Job Announcement)

