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THE VETERINARY PRACTITIONER ASSOCIATION OF THAILAND (VPAT)
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559/2 Praditmanuthum Road, Saphan Song, Wang Thong Lang, Bangkok 10310
Tel: 02-5141315 - 6, 086-3456861, 086-3456836, 097-2370086 Fax: 02-5141370
www.vpatthailand.org e-mail: vpatthailand@gmail.com

ใบสมัครงาน
สมัครงานในตําแหน่ ง (โปรดระบุ).................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
ส่วนสูง : ……..…. ซม. นํ ้าหนัก :………....กก.
Name………………………………………………………………………………………………………………
กลุม่ เลือด :…………………………………….

(1) ประวัตสิ ่ วนบุคคล

ชื่อ – สกุล.................................................................................................................................................

เกิดเมื่อวันที่...............เดือน.................................................................พ.ศ.......................อายุ.................ปี สัญชาติ :………........... เชื ้อชาติ :……...…….
เกิดที่จงั หวัด.............................................................................................................................................. ศาสนา..........................................................
บัตรประชาชนเลขที่ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ ออกให้ ณ เชต/อําเภอ .......................... วันออกบัตร ..............................................
วันบัตรออกอายุ .........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ........................................
บ้ านตัวเอง
หอพัก
อื่นๆ

สถานภาพทางครอบครั ว

โสด

หมัน้

เป็ นหม้ าย

แต่งงานแล้ ว

ไม่มีทะเบียนสมรส

หย่า

แยกกันอยู่

มีทะเบียนสมรส

3

ชื่อคูส่ มรส........................................................................................................อายุ.......................จํานวนบุตร......................คน
อาชีพคูส่ มรส....................................................................................................จํานวนผู้ที่ต้องเรี ยนดู.....................................คน

(4) ทหาร

(3) การศึกษา

(2) ครอบครั ว

ช

ชื่อบิดา..............................................................................................................อายุ...............อาชีพ........................................... มีชีวิตอยู่
ตาย
ชื่อมารดา..........................................................................................................อายุ...............อาชีพ........................................... มีชีวิตอยู่
ตาย
ที่อยู่บิดามารดา................................................................................................................................................................................................................
มี่พี่น้องรวมทังสิ
้ ้น.........................คน ดังระบุข้างล่างนี ้
ชื่อ - สกุล
อายุ (ปี )
1
2
3
4
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.

อาชีพ

ชื่อ - สกุล

อายุ (ปี )

อาชีพ

5
6
7
8

รวมจํานวนปี การศึกษา............ปี เคยสอบตกซํ ้าชันหรื
้ อไม่
เคย
ไม่เคย
การอบรมพิเศษที่ผ่านมา (ถ้ ามีโปรดระบุรายละเอียด).............................................................................................................................................................
ฐานะทางทหาร
ยังไม่เกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี พ.ศ. ......................
เกณฑ์แล้ ว ได้ เป็ น
ทหารบก
ทหารเรื อ
ทหารอากาศ
ตํารวจ ตังแต่
้ พ.ศ....................ถึง พ.ศ...................
ได้ รับยกเว้ น เนื่องจาก
จับสลากได้ ใบดํา
คุณสมบัติไม่เหมาะสม ไม่ได้ ขนาด
จบหลักสูตร ร.ด. 3 ปี

(6) ความสามารถ
พิเศษ

(5) ประสบการณ์ การทํางาน

หมายเหตุ กรุณาเขียนใบสมัครด้ วยตัวบรรจง
การทํางานที่ผ่านมา

ชื่อบริ ษัทหรื อนายจ้ าง
ที่เคยทํางาน

เคยถูกเลิกจ้ างหรื อขอร้ องให้ ออกจากงานหรื อไม่
ขี่จกั รยานยนต์
ขับรถยนต์

ตําแหน่งหรื อ
หน้ าที่ที่ทํา

ไม่เคย

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

เป็ น
เป็ น

เงินเดือนสุดท้ าย

เหตุผลที่ออก (โปรดระบุ)

เคย สาเหตุ .................................................................................................
มีใบขับขี่หรื อไม่.......................เลชที่....................................ออกเมื่อ.....................................
มีใบขับขี่หรื อไม่.......................เลชที่....................................ออกเมื่อ.....................................

ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุวา่ พูด อ่าน หรื อเขียน ด้ วย).......................................................................................................................................................
พิมพ์ดีด

ไม่ได้

ได้

ภาษาไทย..................คํา/นาที

ภาษาอังกฤษ...............คํานาที

กีฬาที่ชอบ...........................................................................................................................................................................................................................

(7) การสังคมทั่วไป

งานอดิเรกหรื อกิจกรรมพิเศษที่ท่านทําอยู่..............................................................................................................................................................................
ท่านเป็ นกรรมการ หรื อสมาชิกชุมชน หรื อสมาคม อะไรบ้ าง.....................................................................................................................................................
การบวช

ยังไม่ได้ บวช

บวชแล้ ว เมื่อวันที่.....................................ที่วดั .....................................................จังหวัด..........................

ท่านเคยถูกตํารวจจับ หรื อมีคดีหรื อไม่...................................................................................................................................................................................
ท่านสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดในงานของสมาคมฯ เป็ นครัง้ คราวได้ หรื อไม่

ไม่ได้

ได้

(8) อ้ างอิง

ทําไมท่านจึงสนใจมาสมัครงานกับสมาคมฯ...........................................................................................................................................................................
ท่านมีคนรู้จกั ในสมาคมฯ แนะนําหรื อไม่
ผู้อ้างอิงภายนอกสมาคมฯ
1.
2.

ไม่มี
อายุ

มี โปรดระบุชื่อ........................................................................................................
อาชีพ
ที่อยู่
โทรศัพท์

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที่ข้าพเจ้ ากรอกไว้ นี ้เป็ นความจริ งทุกประการ หากข้ าพเจ้ าให้ ข้อความเท็จ หรื อจงใจทําให้ สมาคมฯ เข้ าใจผิด ข้ าพเจ้ ายินดีให้
สมาคมฯ เลิกจ้ างหรื องดการพิจารณาใบสมัครนี ้ และข้ าพเจ้ ายินยอมอนุญาตให้ สมาคมฯ สืบประวัติของข้ าพเจ้ าตามความจําเป็ น
ลงชื่อผู้สมัคร.............................................................
(............................................................)
เมือ่ วันที่..................................................

สําหรั บเจ้ าหน้ าที่
ให้ วา่ จ้ างในตําแหน่ง........................................................หน่วยงาน...............................................................ฝ่ าย...........................................................
ในระหว่างการทดลองงาน ซึง่ ไม่เกิน 180 วัน
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ :................................................ ถึง :...................................................(อาจมีการต่อระยะเวลาการทดลองงานครอบ 180 วัน)
ฐานเงินเดือนเริ่ มต้ น :.......................................................................................................................................................................................................
มติ :...............................................................................................................................................................................................................................
ผู้อนุมตั ิ ................................................................
(...............................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
วันที.่ ......................................................................

หลักฐานประกอบการสมัคร: 1. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์

2. สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 2 นิ ้ว 2 รูป

4. สําเนาเอกสารการศึกษา 1 ฉบับ

