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ใบสมัคร
****โปรดเลือกตำแหน่ งที่ประสงค์ จะสมัคร (สามารถเลือกได้ มากกว่ า 1 ตาแหน่ ง)***
 เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์ ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรั ฐฯ (BIC)
 เจ้ ำหน้ ำที่โครงกำรแก้ ไขปั ญหำกำรค้ ำมนุษย์ กำรใช้ แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ (TIP)
(โปรดกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และยืน่ พร้อมหลักฐาน ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิ กายน 2562)
I. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ .................................................. นำมสกุล .......................................................
NAME ............................................. SURNAME ...................................................
ชื่อเล่ น ............................................ NICKNAME ...................................................
ติดรู ป
วัน เดือน ปี เกิด ......./......./.......
อำยุ .............................. ปี
1 นิว้
เพศ
 ชาย
 หญิง
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง..................................
บัตรหมดอำยุ ......./......./.......
เชือ้ ชำติ
 ไทย
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
สัญชำติ
 ไทย
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
ศำสนำ
 พุทธ  คริสต์
 อิสลาม  อื่นๆ โปรดระบุ.....................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที่................... หมู่.............. ตรอก/ซอย..................................................
ถนน................................................ ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์ (บ้ ำน) ............................................โทรศัพท์ (มือถือ) .............................................
โทรสำร .........................................................E-mail ..............................................................
วุฒกิ ำรศึกษำที่ใช้ สมัคร (ชื่อปริญญำบัตร-สำขำ-วิชำเอก-วิชำโท)
..............................................................................................................................................

ระดับปริญญำตรี
ชื่อสถานศึกษา........................................................... เมือง...................................................
ปี ที่เริ่มการศึกษา.................... จบการศึกษาเมื่อ.................. คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................

NAME……………………………….

III. ประวัติกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ชื่อสถานศึกษา........................................................... เมือง..................................................
ปี ที่เริ่มการศึกษา.................... จบการศึกษาเมื่อ.................. คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................
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II. ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดำ ............................................ นำมสกุล ...........................................................
อายุ.............................. ปี อาชีพ......................................................................
ชื่อมำรดำ...........................................นำมสกุล ..........................................................
อายุ...............................ปี อาชีพ........................................................................
มีพ่ นี ้ อง (รวมผู้สมัคร)...........................คน เป็ นบุตรคนที่.......................
สถำนภำพกำรสมรส  โสด
 สมรส
 หย่าร้ าง
ชื่อคู่สมรส...................................................นำมสกุล.........................................................
จำนวนบุตร............................. คน
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กำรศึกษำ/กำรอบรมอื่นๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

NAME……………………………….

V. ประวัติกำรทำงำน
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
 มี
 ไม่มี
เป็ นเวลา . ............... ปี
ปั จจุบันทำงำน/เคยทำงำนที่ :
1. บริษัท/องค์ กร .................................................... ตำแหน่ ง........................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ตี ิดต่ อได้ .......................................................................................
บุคคลอ้ ำงอิง............................................................โทรศัพท์ ......................................
2. บริษัท/องค์ กร .................................................... ตำแหน่ ง........................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ตี ิดต่ อได้ .......................................................................................
บุคคลอ้ ำงอิง............................................................โทรศัพท์ ......................................
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IV. ควำมสำมำรถพิเศษ (กรุณาใส่เครื่ องหมาย✓หรื อเติมข้ อความ ในช่องที่ตรงกับความสามารถ)
คอมพิวเตอร์
Microsoft Word ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้ อย
Microsoft Excel ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้ อย
PowerPoint
ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้ อย
Adobe Acrobat ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้ อย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.......................... ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
.......................... ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
ภำษำ
ภำษำไทย
พูด
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
อ่าน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
เขียน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
ภำษำอังกฤษ
พูด
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
อ่าน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
เขียน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
ภำษำอื่นๆ (โปรดะบุ)……………………………………………………………………
พูด
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
อ่าน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
เขียน
ระดับ  ดีมาก  ดี
 ปานกลาง  น้ อย
ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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VI. อื่นๆ
โปรดระบุข้อดี / คุณลักษณะเด่ นของตัวท่ ำน 3 ข้ อ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เหตุผลสำคัญในกำรสมัครเข้ ำทำงำนในครัง้ นี ้ และเหตุใดท่ ำนจึงเห็นว่ ำตัวเองเหมำะสมกับหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบในตำแหน่ งนี ้ (ความยาวไม่เกิ นครึ่ งหน้ากระดาษ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่ติดต่ อได้ ชื่อ.......................... นำมสกุล...............................................
ที่อยู่........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................... เกี่ยวข้ องกับผู้สมัคร.........................................
ทรำบข่ ำวกำรรับสมัครจำก.....................................................................................................

NAME……………………………….
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ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อควำมที่ข้ำพเจ้ ำแจ้ งไว้ ในใบสมัครเป็ นจริงทุกประกำร
...........................................................................
(.........................................................................)
ผู้สมัคร
วันที่...........เดือน..................พ.ศ...........

