APPLICATION FOR EMPLOYMENT

รูปถ่าย
Photograph

International Health Policy Program Foundation
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
วันทีส่ มัคร …………………… ตาแหน่งสมัครงาน 1. .................................................. เงินเดือนทีต่ อ้ งการ............................บาท
Date of application
Position applied 2. ………………………..………….Salary Desired
Baht
รายละเอียดส่วนตัว Personal Data
ชื่อ – สกุล
Name – Surname
เพศ
ส่วนสูง
ซม.
น้าหนัก
กก.
อายุ
ปี กรุ๊ปเลือด
Sex
Height
cm.
Weight
kg.
Age
yrs Blood Type
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
Present Address
Telephone
วัน / เดือน / ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
ศาสนา
Date of birth
Place of birth
Nationality
Race
Religion
เลขทีบ่ ตั รประชาชน / ใบทะเบียนต่างด้าว
ออกให้ ณ
ID Card / Alien Registration No.
Issued at
วันทีอ่ อก Date Issued
วันหมดอายุ Date Expired
สถานภาพทางทหาร  เกณฑ์แล้ว
 ยังไม่เกณฑ์
 ได้รบั การยกเว้น
Military Status
Yes
No
Exempted
สถานภาพสมรส Marital Status  โสด Single  สมรส Married  หย่า Divorced ม่าย Widowed  อื่นๆ Other
ชื่อ – นามสกุล (คู่สมรส)
Spouse’s Name
ระดับการศึกษา
(Level)
ปริญญาตรี
(Bachelor Degree)
ปริญญาโท
(Master Degree)
อื่นๆ Other

สถานทีท่ างาน (คู่สมรส)
จานวนบุตร ..............คน
Spouse’s office
No. of Children Persons
ประวัติการศึกษา และความสามารถพิ เศษ (Education and Special Ability)
ชื่อสถานศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
ปี ทส่ี าเร็จ เกรดเฉลีย่
(Institution)
(Degree)
(Major Subject)
การศึกษา
(GPA)

(eg. Master, Ph.D.)

ทักษะด้านภาษาและคอมพิ วเตอร์ (ให้เติมคาว่า พอใช้, ดี, ดีมาก)
Language and computer skills (please fill moderate, good, very good)
ภาษาอังกฤษ
ฟั ง
พูด
อ่าน
English
Listening
Speaking
Reading
ภาษา...............
ฟั ง
พูด
อ่าน
Other language...... Listening
Speaking
Reading
หากมีประกาศนียบัตร / ใบรับรอง (แนบพร้อมเอกสารสมัครงาน)
Any certification/ credential, please attached
คอมพิวเตอร์
Word
SPSS
R
Computer
Excel
SAS
Endnote
งานอดิเรก Hobbies

อื่นๆ Others
กีฬา Sport
1

เขียน
Writing
เขียน
Writing

ลักษณะงานทีช่ อบ (อธิบายถึงสิง่ ทีค่ ดิ ว่าตรงกับตาแหน่งงานทีส่ มัคร) Job Preference (related to your applied job)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาระบุเหตุผล 3 ประการ ทีแ่ สดงว่าคุณมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่งงานนี้ และ/หรือความคิดเห็นอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

Please specify 3 reasons that show you are qualified with this job and/or other additional opinions for consideration
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานนี้จาก You know about this application
บุคคลอ้างอิง
1. ....................................................ความสัมพันธ์ Relationship ............................ โทรศัพท์ Tel ................................
Referees
2. .....................................................ความสัมพันธ์ Relationship ............................. โทรศัพท์ Tel ...............................
ประเด็นอื่นทีต่ อ้ งการนาเสนอ (เช่น รางวัลทีเ่ คยได้รบั กิจกรรม ความสามารถพิเศษ ฯลฯ)
Other additional profiles (i.e. extra curriculum activity, volunteer job, special skills, etc.)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้ หมดเป็ นความจริง และยินดีปฏิบตั ติ ามระเบียบทีท่ างสานักงานฯ กาหนดไว้ทุกประการ
I hereby certify that the information above is true and correct. I agree to comply with IHPP rules.
(ลงชื่อ) ................................................................ผูส้ มัคร วันที่ ..............……………........................
Signature of applicant
Date
ประวัติการทางาน (เรียงจากปัจจุบนั ย้อนไปอดีต) Work experienece (in Chronological order)
ชื่อหน่วยงาน Organization
ตาแหน่ง Position
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
Responsibilities
เงินเดือน Salary
เดือน/ปี ทเ่ี ริม่ งาน
เดือน/ปี ทล่ี าออก
Start date
Last date
สาเหตุทอ่ี อก
Reason of resignation
ชื่อหน่วยงาน Organization
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
Responsibilities
เงินเดือน Salary
สาเหตุทอ่ี อก
Reason of resignation
ชื่อหน่วยงาน Organization
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
Responsibilities
เงินเดือน Salary
สาเหตุทอ่ี อก
Reason of resignation

ตาแหน่ง Position
เดือน/ปี ทเ่ี ริม่ งาน
Start date

เดือน/ปี ทล่ี าออก
Last date
ตาแหน่ง Position

เดือน/ปี ทเ่ี ริม่ งาน
Start date

2

เดือน/ปี ทล่ี าออก
Last date

