
 

                                             สํานักหอสมุดเบญญาลยั 

       มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดนครราชสีมา 

                                                       ใบสมัครงาน 

                  วนัท่ี..........เดือน ................................พ.ศ. ............. 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดเบญญาลยั  

  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................อาย.ุ...............ปี 

บตัรประชาชนเลขท่ี ..............................................................ท่ีอยูต่ามทะเบียนราษฎร์ ........................................... 

................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้ทาํงานในตาํแหน่ง ....................................................................................................... 

อตัราเงินเดือนขั้นตน้เดือนละ ..................................บาท  โดยยนิดีปฏิบติัตามระเบียบของมูลนิธิฯ ทุกประการ 

  ขา้พเจา้สัญญาว่า หากทาํงานยงัไม่ครบเดือน ขา้พเจา้จะไม่ขอรับเงินเดือนถา้ไม่ประสงคจ์ะเขา้

ทาํงานต่อไป หากขา้พเจา้จะลาออกจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 1 เดือน หรือมิฉะนั้นขา้พเจา้ไม่ขอรับเงินเดือนเดือน

สุดทา้ย 

      (ลงช่ือ) ...................................................... ผูส้มคัร 

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

      (ลงช่ือ) ...................................................... ผูรั้บสมคัร 

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

คํารับรองของผู้รับรองและคํา้ประกนั 

  ขา้พเจา้ นาย,นาง,นางสาว ...........................................................................อาย.ุ.........................ปี 

บตัรประชาชนเลขท่ี...............................................................ท่ีอยู ่............................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

มีฐานะเป็น..............................................................ของผูส้มคัร ขอรับรองในความประพฤติและความเสียหายใด ๆ

ท่ีผูส้มคัรก่อขึ้น และยนิดีชดใชค้่าเสียหายท่ีผูส้มคัรก่อขึ้นทุกประการ 

ลงช่ือ) ...................................................... ผูรั้บรอง 

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

       (ลงช่ือ) ...................................................... พยาน 

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

 

ลาํดับท่ี   ............................... 
       

รูปถาย 

 ขนาด 1.5 น้ิว 
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ประวตัิส่วนตัว 

1.  ข้อมูลส่วนตัว  

     ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... นามสกุล .............................................ช่ือเล่น......................... 

     สัญชาติ.....................ศาสนา...........................เกิดวนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ. .......................... 

     สถานท่ีเกิด ............................................................................นํ้าหนกั ..................กก.  ส่วนสูง ....................ซม. 

     อาย.ุ........................ปี.........................เดือน ......................... วนั (นบัถึงวนัท่ีปิดรับสมคัร) 

     บตัรประชาชนเลขท่ี ................................................ออกให ้ณ ............................................................................ 

    วนัท่ีออกบตัร ...........................................................  วนัท่ีบตัรหมดอาย ุ............................................................. 

     เบอร์โทรติดต่อ ................................... E-mail ………………………………………………………........……. 

     สถานภาพการสมรส    £  โสด   £    หยา่    £  ม่าย 

    £ สมรส  ช่ือ สามี/ภรรยา .................................................................................. 

           อาชีพ ...........................................................มีบุตร ...............................คน 

    £ กาํลงัศึกษาต่อสถาบนั ................................................................................ 

    ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ดส้ะดวก บา้นเลขท่ี ............................................................หมู่ท่ี ................... 

    ถนน ........................................ ตาํบล ...................................................... อาํเภอ .................................................. 

    จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย ์...................................... โทรศพัท ์........................................... 
 

2.  ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
ช่ือสถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 

    

    

    

    
 

      หลกัสูตร/การฝึกอบรม 

หลกัสูตร/โครงการอบรม หน่วยงาน/สถาบัน 
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3. สถานะทางการทหาร 

เรียนสาํเร็จวิชาการทหารรักษาดินแดนปีท่ี .............................................................................................................. 

รับราชการทางทหารแลว้ เม่ือ พ.ศ. .............................................................ยศคร้ังสุดทา้ย ..................................... 

ประจาํการ ณ ......................................................................................................จงัหวดั ........................................ 

ปลดเป็นทหารกองหนุนเม่ือ...................................................................................................................................... 

ไดรั้บการยกเวน้ (มิใช่ผอ่นผนั) เพราะ ..................................................................................................................... 

คดัเลือกแลว้ไม่ถูกเกณฑท่ี์ จงัหวดั ................................................................................ พ.ศ. .................................. 
 

4. ข้อมูลครอบครัว   ปัจจุบนัมีสมาชิกในครอบครัว จาํนวน ......................... คน  คือ  

ลาํดับ ช่ือ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา 
สถานะ

ความสัมพนัธ์ 
อาชีพ 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

5.  ข้อมูลการทํางาน/ประสบการณ์การทํางาน  

ปี พ.ศ. 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท เงินเดือน ตําแหน่ง/ลกัษณะงาน 

สาเหตุท่ี

ออก จาก ถึง 

      

      

      

      

      
      

  

6.บุคคลรับรองการทํางาน (ระบุผูใ้กลชิ้ดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของท่าน เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน) 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงานและโทรศัพท์ ความสัมพนัธ์กบัท่าน 
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7.  ความรู้ความสามารถพเิศษ  

     ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ/ทอ้งถ่ิน ระบุ (ดีมาก, ดี,พอใช)้ 

 ภาษา ..................................................พูด ..............................อ่าน...........................เขียน ......................... 

      ภาษา ..................................................พูด ..............................อ่าน...........................เขียน ......................... 

      ภาษา ..................................................พูด ..............................อ่าน...........................เขียน ......................... 

     ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์  

 ดา้นพิมพดี์ดสมัผสั (ไทย,องักฤษ)  ไทย ........................คาํ/นาที  องักฤษ ......................................คาํ/นาที 

 ดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์              

     - การใชง้าน Microsoft office               £ ดีมาก      £ ดี          £ พอใช ้

     - การใชง้าน Social Media (Facebook ,Line ,IG , Twitter )    £ ดีมาก      £ ดี          £ พอใช ้

     - การใชง้านโปรแกรม Photoshop, InDesign   £ ดีมาก      £ ดี          £ พอใช ้

     - การติดตั้งซอฟแวร์คอมพิวเตอร์    £ ดีมาก      £ ดี         £ พอใช้

     - ทกัษะดา้นการจดัการเวบ็ไซต ์(HTML,CSS,MySQL,JOOMLA)  £ ดีมาก      £ ดี         £ พอใช ้

     - ทกัษะเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  

  ระบุ............................................................................................................................................... 

     ความสามารถพิเศษ  

 ดา้นกีฬา   ..................................................................................................................................................... 

 งานอดิเรก .................................................................................................................................................... 

 อ่ืน ๆ............................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................... 

 

8.  บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน  

 1. ช่ือ ....................................................นามสกุล .............................................เก่ียวขอ้งเป็น...................... 

 ท่ีอยู/่ท่ีทาํงาน ............................................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์.................................................................................................................................................... 

 2. ช่ือ ....................................................นามสกุล .............................................เก่ียวขอ้งเป็น...................... 

 ท่ีอยู/่ท่ีทาํงาน ............................................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์.................................................................................................................................................... 
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9.แบบสอบถามรับรองความประพฤติ 

 ขา้พเจา้     £   ไม่เคย ถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือทาํความผิดทางอาญา 

     £ เคย  ละเวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอนักระทาํโดยประมาท 

 ขา้พเจา้     £ ไม่เคย  มีคดีความฟ้องร้องต่อศาลหรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดี 

      £      เคย  มีคดีความฟ้องร้องต่อศาลหรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดี 

 ขา้พเจา้     £  ไม่เคย ถูกไล่ออกจากงานใด ๆ หรือถูกเลิกจา้ง โดยมีความผิดมาก่อน 

      £   เคย ถูกไล่ออกจากงานใดๆ หรือถูกเลิกจา้ง โดยมีความผิดมาก่อน 

 ขา้พเจา้     £ ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งใหพ้กัราชการ หรือถูกใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

     £     อยู ่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 ขา้พเจา้     £ ไม่ยนิยอม ใหต้รวจสอบประวติัอาชญากรม โดยการพิมพล์ายน้ิวมือ 

      £     ยนิยอม ใหต้รวนประวติัอาชญากรรม โดยการพิมพล์ายน้ิวมือ 

 ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีใหข้า้พเจา้เขียนในขา้งตน้นั้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

     ลงช่ือ ..................................................................ผูส้มคัร 

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

     วนัท่ี .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................... 

 

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

 เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร 

£ 1.ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์  จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 2.สาํเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมฉบบัจริง)  จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 3.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน(พร้อมฉบบัจริง) จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 4.สาํเนาทะเบียนบา้น    จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 5.ใบรับรองการทาํงาน (ถา้มี)   จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 6.ใบรับรองแพทย ์(ออกไวไ้ม่เกิน 1 เดือน)  จาํนวน  1  ฉบบั 

£ 7.รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) จาํนวน  1  รูป 

£ 8.ใบ สด.9      จาํนวน  1  ฉบบั 

 

      (ลงช่ือ) .............................................. ผูต้รวจสอบเอกสาร 

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

      วนัท่ี.................../..................../..................... 
 


