
สถาบนัระหวางประเทศเพ่ือการค้าและการพฒันา่ (องคก์ารมหาชน) 
 

ใบสมคัร 
 

 
รปูถ่าย  

ขนาด 2 น้ิว 

เลขที ่..................... (สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 
 

ตาํแหน่งทีส่มคัร ................................................ 

เงนิเดอืนทีต่อ้งการ ............................................                                                

วฒุกิารศกึษาทีใ่ชส้มคัร ...............................................     
 
ประวตัสวนบุคคลิ ่  
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                           
 
2. เชือ้ชาต ิ................................  สญัชาต.ิ.....................................  ศาสนา................................. 
 

เกดิวนัที ่........    เดอืน .....................     พ.ศ. ....................          ปจจุบนัอาั ย ุ ........    ปี ..............เดอืน 3. 
 
4. ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได ้.......................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................. 
   หมายเลขโทรศพัท ์.....................................................       ไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์.................................................... 
 
5. บตัรประชาชนเลขที ่...............................................  ออกให ้ณ ……………………………………………. 
    ออกใหเ้มือ่วนัที ่............. เดอืน ............................... พ.ศ. .................. 
    บตัรหมดอายวุนัที ่...............  เดอืน ............................... พ.ศ. ..................  
    บตัรขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ เลขที ่...................... ออกใหโ้ดย ............................................................. 
 
6. สถานะภาพการสมรส   โสด    สมรส   หมา้ย  หยา่   

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
    กรณีสมรสแลว้  จาํนวนบุตร    ชาย.............คน      หญงิ...........คน   กาํลงัศกึษาอยู.่.............คน 
 
ประวตัการศึกษาิ  
7. คุณวฒุกิารศกึษา 

ประกาศนียบตัร/ปรญิญา สาขาวชิา/ คณะ สถานศกึษา ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา 
    
    
    
    

 



8. ความรูค้วามสามารถพเิศษ 
    8.1 ภาษาตา่งประเทศ 

ระบุ (พอใช/้ด/ีดมีาก) 
ภาษา 

พดู อ่าน เขยีน 
    
    
    

 
    8.2 ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์(เชน่ โปรแกรมสาํนกังาน, โปรแกรมกราฟฟิก) 

ระดบัความสามารถในการใชง้าน 
โปรแกรม 

ไมคุ่น้เคย พอใช ้ ด ี ดมีาก 
     
     
     
     

 
9. ความรูค้วามสามารถพเิศษทีค่ดิวา่จะเป็นประโยชน์ต่อตาํแหน่งทีส่มคัร 

 
 
 
 

 
10. ประสบการณ์การอบรมพเิศษ    

หวัขอ้อบรม จดัโดย จดัเมือ่ 
   
   
   
   

 
ประวตัการทาํงานิ  
11. สถานทีท่าํงานปจจุบนัั / ยอ้นหลงั 

จาก ถงึ ชื่อสถานทีท่าํงาน ตาํแหน่ง 
    
    
    
    
    
    

 



12. ชื่อบุคคลทีอ่า้งองิ (โปรดละเวน้ญาตพิีน้่อง) 
ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง หมายเลขตดิต่อ 

   
   
   

 
13. ประสบการณ์ หรอืผลงานทางวชิาการ (หากเน้ือทีไ่มพ่อ โปรดใชเ้อกสารแนบ) 

 
 
 
 
 

 
 
     ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
                                                                                                  ............................................................. 
                                                                                                   (........................................................) 
                                                                                                                      ผูส้มคัร 
                                                                                                              ........./........./.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
ชัน้ 8 อาคารวทิยพฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ ซอย 12 กรงุเทพมหานคร 10330  
โทร. 0 2216 1894-97 ต่อ 105 โทรสาร 0 2161898-99  
ไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์ info@itd.or.th  เวบ็ไซต ์www.itd.or.th 

mailto:info@itd.or.th
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