เลขที่สมัคร....................................
วันที่รับใบสมัคร............................

สถาบันวัคซีนแหงชาติ
National Vaccine Institute
CONFIDENTIAL
แบบฟอรมใบสมัครงาน
APPLICATION FORM

รูปถาย 1 นิ้ว

ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกขอความใหครบถวน
Application Form is a part of consideration , please fill this form completely
วันที่สมัคร
Date of Application
วันที่เริ่มงานได
The date that the work can begin.

ชื่อ – สกุล
Name - Surname

ภาษาไทย
Thai
ภาษาอังกฤษ
English

ตําแหนงที่สมัคร
Position Applied for

1.
2.

ประวัติสวนตัว
PERSONAL DATA
นาย

นาง

นางสาว

Mr.

Mrs.

Miss

อายุ
Age

น้ําหนัก (กก.)
Weight, kgs.

ชื่อเลน
Nick Name
โทรศัพทมือถือ
Mobile
โทรศัพทบาน
Telephone
อี-เมล
E-Mail
เพศ
Sex
กรุปเลือด
Blood Group
วันที่หมดอายุ
Expiry Date

สวนสูง (ซม.)
Height, cns.

ที่อยูปจจุบัน
รหัสไปรษณีย
Present Address
Zipcode
ที่อยูตามทะเบียนบาน
รหัสไปรษณีย
Permanent Address
Zipcode
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
Date of Birth
Place of Birth
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
ตําหนิ
Nationality
Race
Religion
Identification Mark
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ออกให ณ
วันที่ออกบัตร
ID. Card No.
Issued At
Issued Date
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
เลขที่บัตรประกันสังคม (ถามี)
Tax ID Card No. (if any)
Social Security No. (if any)
สถานภาพทางทหาร
ไดรับการยกเวน
ศึกษาวิชาทหาร
ผานการเกณฑทหาร
อื่นๆ ระบุ
Military Status
Exempted
Military Studied
Discharged
Others , Identify
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หยา
หมาย
อื่นๆ
Marriage Certificate
Single
Married
Divorced
Widowed
Others , Identify
ทะเบียนสมรส
ไมมี
มี เลขที่
อออกใหวันที่
เขต
Marriage Certificate
No.
Yes No.
Issued Date
District
ชื่อ – นามสกุล (คูสมรส)
อายุ
อาชีพ
Spouse’s Name
Age
Occupation
สถานที่ทํางานคูสมรส
โทรศัพทมือถือ
ถาสมรสแลว คูสมรสมี่เงินไดหรือไม
Spouse’s Office
Mobile
มี
ไมมี
จํานวนบุตรทีอ่ ุปการะทั้งหมด
คน
ชาย
คน
หญิง
คน
กําลังศึกษา
คน
No. of Children
Persons
Male
Persons
Female
Persons
Studying
Persons
ชื่อบิดา
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
โทรศัพทมือถือ
Father’s Name
Alive
Passed Away
Age
Occupation
Office
Mobile
ชื่อมารดา
มีชวี ิต
ถึงแกกรรม
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
โทรศัพทมือถือ
Mother’s Name
Alive
Passed Away
Age
Occupation
Office
Mobile
จํานวนพี่นอง (รวมผูสมัคร)
คน ชาย
คน
หญิง
คน
ทานเปนบุตรคนที่
No. of Brothers/Sisters
Persons Male
Persons Female
Persons Your are the
ชื่อ / Name
อายุ / Age
อาชีพ / Occupation
สถานที่ทํางาน / Office
โทรศัพทมือถือ / Mobile
1.
2.
3.

ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL RECORDS
ระดับการศึกษา
Level
มัธยมศึกษาตอนตน
Junior Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Senior Secondary
อาชีวศึกษา/ปวช.
Vocational
อนุปริญญา/ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
University

ระยะเวลา Period
จาก From
ถึง To

ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
Institute Name and Location

วุฒิที่ไดรับ
Degree

สาขาวิชา
Major

คะแนนเฉลี่ย
G.P.A.

ปริญญาโท
Master's Degree
ปริญญาเอก

Doctor in Philosophy
อื่นๆ
Others
ปจจุบัน  ศึกษาตอ Studying
 ไมไดศึกษาตอ No
 มีโครงการจะศึกษาตอในอนาคต
Have plan to study

ระยะเวลา Period
ตั้งแต From

ถึง To

ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
Institute Name and Location

สาขาวิชา
Major Subject

ประวัติการทํางาน
PREVIOUS EMPLOYMENT (Including temporary work)
(โปรดเรียงจาก ปจจุบันไปหาอดีต)

ชื่อสถานที่ทํางาน
Employer

ตําแหนง
Position

เงินเดือน
Salary

รายไดพิเศษอื่นๆ

Allowances

สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving

ประวัติการฝกงาน/การอบรม
OTHER COURSE / TRAINING

ระยะเวลา Period
ตั้งแต From
ถึง To

ชื่อสถานบัน / สถานที่ฝกงาน
Institution / Office

ความรูภาษาตางประเทศ
LANGUAGE SKILLS

ผลการสอบดานภาษาอังกฤษที่ผานมา

Previous English language test results
ภาษาตางประเทศ
Language
 ภาษาอังกฤษ
English Language
 ภาษาจีน
Chinese Language
 อื่นๆ ระบุ 1.................... ....................
Other Identify 2………………………………….
3………………………………….

พิมพดีด
Typing Skill



คอมพิวเตอร



Computer
อื่นๆ (ระบุ)
Other
ความสามารถในการขับขี่
Driving Skills

ชื่อหลักสูตร / งานที่รับผิดชอบ
Course / Responsiblities

TOEIC ………………………..……. , TOFEL………………………….…. , IELTS………….…………………… หรืออื่นๆ………………………………………………………………………
อาน
พูด
เขียน
เขาใจ
Read
Speak
Write
Understand

ความสามารถอื่นๆ
ไทย
Typing Speed
Thai
สามารถใช
โปรแกรม (ระบุ)
Can use progra

คํา/นาที
WPM

OTHER SKILLS



อังกฤษ
Typing Speed English

คํา/นาที
WPM

 ได
 ไมได
 มี
 ไมมี ใบอนุญาตขับขี่ประเภท/เลขที่
Yes
No
Yes
No
Car Driver’s License Type/No.
 ได
 ไมได
 มี
 ไมมี ใบอนุญาตขับขี่ประเภท/เลขที่
Yes
No
Yes
No
Car Driver’s License Type/No.
ผูอางอิงที่รูจักตัวทานดี 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนายจางเดิม )
GIVE 2 NAME’S OR PERSONS NOT RELATED TO APPLICANT TO BE REFFERRED TO
รถยนต
Car
รถจักรยานยนต
Motorcycle

คนที่ 1 :
คนที่ 2 :

กรุณาแนะนําตัวของคุณ / Can you tell me about yourself please?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ทั่วไป
OTHERS
งานดานอื่นๆ ที่ทานสดใจ?
Are you interested in any other job?
 ชั่วคราวได
ขัดของ (โปรดระบุ)
No

เงินเดือนที่ตองการ
Expected Salary
ทานสามารถที่จะปฏิบัติงานในตางจังหวัดไดหรือไม
 ประจําได
Can you in other provinces
Yes
งานอดิเรก / กีฬาที่ทานสนใจ?
Hobbies / Sports?
ทานมีโรคประจําตัวหรือไม?
 ไมมี
 มี (โปรดระบุ)
Do you have any illness?
No
ทานเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม?
 ไมเคย
 เคย เมื่อ พ.ศ.
Have you ever been hospitalized for serious illness? No
Yes When
ทานมีญาติ หรือรูจักบุคคลดในสถาบันหรือไม?
Do you have any relatives or acquaintances in the institution
ชื่อ – สกุล / Name - Surname
 ไมมี
 มี (โปรดระบุ)
No
Yes ( Please explain 1………………………………………………………...
2………………………………………………………..

ดวยโรค
illness
ความสัมพันธ / Relationship
…………………………………………
………………………………………….

ทานเคยถูกเลิกจาง/ใหออก/ไลออก จากงานหรือไม?
เคย (โปรดระบุ)
 ไมเคย
Have you ever been dismissed or asked to resign?
No
Yes ( Please ecplain)
ทานเคยถูกฟอง,ตองคดี,หรือจําคุก,ยาเสพติด มากอนหรือไม?
เคย (โปรดระบุ)
 ไมเคย
Do you have any criminal record?
No
Yes ( Please ecplain)
ทานเปนสมาชิกขอสมาคมหรือองคกรอาชีพอะไร และมีตําแหนงอะไร?
What are you professional associations or organization? And what Position?
ทานเคยสมัครงานกับสถาบันฯ นี้มากอนหรือไม
 ไมเคย
 เคย (โปรดระบุ)
Have you ever applied for employment with us?
No
Yes When?
ทานทราบการรับสมัครงานนี้จาก
 เว็บไซตสมัครงาน / ระบุ
 อื่นๆ ระบุ
How did you know about this Job application?
Website
Others Identity
กรณีเรงดวน สามารถติดตอไดที่
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
โทรศัพทมือถือ
Emergency Contact Person
Name – Surname
Address
Mobile
ขาพเจามีความสามารถพิเศษทางดาน/Do you have any talent?
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ........................................
สาเหตุที่สมัครเขาทํางานในสถาบันนี้ / What is/are the reason(s) you want to work with us?
............................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ....................
ขอมูลอื่นๆ ที่ทานประสงคจะเพิ่มเติมให เพื่อประโยชนตอการสมัครงานในครั้งนี้ /State below any further information that are useful for consideration
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หลักจากสถาบันวัคซีนแหงชาติจางเขามาทํางานแลวหากปรากฎวา
ขอความในใบสมัครงาน เอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหไวไมถูกตองหรือไมเปนความจริง สถาบันวัคซีนแหงชาติมีสิทธิ์ที่จะเลิกจา งขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชย
หรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certity that all statements given in this application from are true and correct. If any is found to be untrue or incorrect after engagement,
National Vaccine Instutute has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatever.
____________________________________
ลายมือชื่อผูสมัคร / Applicant’s Signature








สําหรับผูสมัคร
หลักฐานการสมัคร (รับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา
สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcipt)
หนังสือรับรองการทํางาน
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
สําเนาหลักฐานอื่นๆ ...............................................................

___________________________
วันที่ / Date

สําหรับเจาหนาที่
วันที่รับใบสมัคร.................................. .............
สงโดยวิธ.ี ........................................................
ลงชื่อ..............................................................
นักทรัพยากรบุคคล

