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ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกผูด้ ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 

 

    1.ข้อมูลรำยละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร 
 ชื่อผู้สมัครภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….ชื่อเล่น………………………….......... 
 ชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (MR/MRS/MS)…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 วัน เดือน ปีเกิด................................. อายุ..............ปี  น ้าหนัก……………กิโลกรัม ส่วนสูง……………เซ็นติเมตร กรุ๊ปเลือด……………………… 
 สัญชาติ………………………………….เชื อชาติ………………………………….ศาสนา…………………………………. 
 เลขที่บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ…………………………………………………ออกให้โดย………………………………วันหมดอายุ…………………………. 
 ที่อยู่ปัจจุบนั………………………………………………………………………………………………………................................................................................ 
 หมายเลขโทรศัพท์…………………………………..หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ………………………………………………E-mail……………………………………. 
 

    2.ข้อมูลรำยละเอียดครอบครัว 
       2.1 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา (นาย)……………………................................................................................................ มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
       อาชีพ .......................สถานที่ทา้งาน....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
       2.2 ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา (นาง/นางสาว)...................................................................................................... มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
       อาชีพ .......................สถานที่ทา้งาน....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
 2.3 ท่านเป็นบุตรคนที่…………..จากจ้านวนบุตร…………….คน 
 2.4 สถานภาพสมรส    โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย 
            ชื่อ – ชื่อสกุลคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
       อาชีพ .......................สถานที่ทา้งาน....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
      จ้านวนบุตร ........................... คน             เพศชาย ........................ คน           เพศหญิง ............................ คน 

ที่ ชื่อ - สกุล อายุ อาชีพ สถานทีท่้างาน/โทรศัพท์ 
     
     
     

     
   
 3.ข้อมูลกำรศึกษำ 
 3.1 ระดับปริญญำตรี 
    มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………..ประเทศ…………………………………. 
    คณะ……………………........................................สาขาวิชา……………………………………………....................GPA……………………………… 
    ปีที่เข้าศึกษา…………………………..ปีที่ส้าเร็จการศึกษา……………………ระยะเวลาที่ศึกษา……………….ปี 
 

วันที่

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

 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 2 นิ้ว 
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    3.2 ระดับปริญญำโท 
    มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………..ประเทศ…………………………………. 
    คณะ……………………........................................สาขาวิชา……………………………………………....................GPA……………………………… 
    ปีที่เข้าศึกษา…………………………..ปีที่ส้าเร็จการศึกษา……………………ระยะเวลาที่ศึกษา……………….ปี 
    3.3 ระดับปริญญำเอก 
    มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………..ประเทศ…………………………………. 
    คณะ……………………........................................สาขาวิชา……………………………………………....................GPA……………………………… 
    ปีที่เข้าศึกษา…………………………..ปีที่ส้าเร็จการศึกษา……………………ระยะเวลาที่ศึกษา……………….ปี 
    3.4 อื่นๆ 
    มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………..ประเทศ…………………………………. 
    คณะ……………………........................................สาขาวิชา……………………………………………....................GPA……………………………… 
    ปีที่เข้าศึกษา…………………………..ปีที่ส้าเร็จการศึกษา……………………ระยะเวลาที่ศึกษา……………….ปี 
 
    4.ข้อมูลกำรฝึกอบรมและประกำศนียบัตรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง (เรียงล ำดับจำกปัจจุบัน-อดีต) 

ล้าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบนั จ้านวนวันที่
อบรม 

ปีที่
อบรม 

     
     
     
     
     

     
     

 
    5.ประวัติกำรท ำงำน 
 5.1 ประวัติกำรท ำงำนปัจจุบัน 
      ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………เงินเดือนปัจจุบัน……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.2 ประวัติกำรท ำงำนในอดีต (เรียงล ำดับจำกปัจจุบัน-อดีต) 
      1) ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………..ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งสุดท้าย………………………………………………………เงินเดือนสุดท้าย……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       เหตุผลที่ลาออก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     2) ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………..ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งสุดท้าย………………………………………………………เงินเดือนสุดท้าย……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       เหตุผลที่ลาออก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     3) ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………..ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งสุดท้าย………………………………………………………เงินเดือนสุดท้าย……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       เหตุผลที่ลาออก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     4) ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………..ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งสุดท้าย………………………………………………………เงินเดือนสุดท้าย……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       เหตุผลที่ลาออก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     5) ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………..ประเภทธุรกิจ……………………………ทุนจดทะเบียน……………………… 
       วันเร่ิมงาน…………………………….ต้าแหน่งเร่ิมต้น…………………………………………………เงินเดือนเร่ิมต้น…………………………………………… 
       ต้าแหน่งสุดท้าย………………………………………………………เงินเดือนสุดท้าย……………………………..อายุงาน………ป…ี……เดือน………วัน 
       หน้าที่ความรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       เหตุผลที่ลาออก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 6.ประวัติกำรเป็นคณะกรรมกำรสมำคม/บริษัทต่ำงๆ (เรียงล ำดับจำกปัจจุบัน-อดีต) 
ล้าดับที ่ บริษัท/สมาคม ต้าแหน่งในคณะกรรมการ วาระการด้ารงตา้แหน่ง 

เร่ิมต้น สิ นสุด 
     
     
     
     

     
     

 
 7.ข้อมูลด้ำนทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ทักษะ รายละเอียด ระดับความสามารถ 
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่มี

ทักษะ 
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม MS Office     

การใช้ Internet     
การใช้ Social Media     

ด้านภาษา ภาษาไทย     
ภาษาอังกฤษ     
ภาษาอ่ืนๆ(ระบุ)…………………..     
ภาษาอ่ืนๆ(ระบุ)…………………..     

 
 8.ข้อมูลประวัติด้ำนสุขภำพ 
 ท่านมีโรคประจ้าตัว หรือ ข้อบกพร่องด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคกับการท้างาน หรือเคยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเคยเป็นโรคเรื อรังที่

ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงหรือไม่  
   ไม่มี   มี โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           9.ประวัติกำรสอบสวนทำงวินัยหรือประวัติกำรถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
  9.1 ท่านเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือไม่                 ไม่เคย    เคย……………………………………………………………… 
  9.2 ท่านเคยถูกเลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน หรือไม่   ไม่เคย    เคย……………………………………………… 
  9.3 ท่านเคยมีคดีความหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือไม่   ไม่เคย    เคย……………………………………………………………… 
  9.4 ท่านเคยถูกธนาคารหรอืสถาบันการเงินฟ้องให้ช้าระหนี  หรือไม่    ไม่เคย    เคย…………………………………………………. 
  9.5 ท่านเคยได้รับโทษจ้าคุกในคดีอาญา หรือไม่    ไม่เคย    เคย………………………………………………………………           
  9.6 ท่านเคยถูกฟ้องในคดีเมาแล้วขับ หรือไม่       ไม่เคย    เคย……………………………………………………………… 
  9.7 ท่านเคยมีประวัติอาชญากรรม หรือไม่       ไม่เคย    เคย……………………………………………………………… 
  9.8 ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่       ไม่เคย    เคย………………………………………………………………      
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 10.ควำมเห็นของผู้สมัคร 
  10.1 เหตุจูงใจที่ท่านสนใจสมัครเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  10.2 คุณสมบัติของท่านที่คิดว่าเหมาะสมกับต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  10.3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

* ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำได้เขียนข้ำงต้นนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ ตรวจพบว่ำ
มีกำรกล่ำวเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตัดสิทธิ์จำกกำรเป็นผูส้มัคร 

 
 
  

       ลงชื่อ…………………………………………………..…. 
                                                      (………………………………………………………) 

             วันที่…..…....เดือน…….……….…….พ.ศ…….…...…. 
 


