
หน้า 1 จาก 4  ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 

ใบสมัครเพ่ือรบัการคัดเลือกดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

เรียน   ประธานกรรมการสรรหาผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 
 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยสํานักงานหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า  เพ่ือประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปน้ี 
 
1. ช่ือ – นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................  

สัญชาติ ..................................................  ศาสนา .................................................................. 
 

2. เกิดวันที่ ........ เดือน   ........................... พ.ศ. ..............    อายุ .......ปี ...........เดือน ........... วัน 
(อายุต้องไม่เกิน  60 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสิน้สุดการสมัคร) 
สถานที่เกิด  ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ....................... จังหวัด.......................  
บัตรประจําตัวประชาชน  เลขที่ ................................................................................................ 
บัตรประจําตัวข้าราชการ  เลขท่ี ............................ กรม ...........................กระทรวง................. 
 

3. ประวัติการศึกษา  
ระดับ สถานศึกษา ปี พ.ศ. –  

ปี พ.ศ. 
ชื่อวุฒ ิ/ 

สาขาวิชาเอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

หากได้รับทุน 
โปรดระบุ 

ปริญญาเอก    
 

  

ปริญญาโท    
 

  

ปริญญาตร ี    
 

  

 
4. อาชีพปัจจุบัน 

□ รับราชการ 
□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยอ่ืนของรัฐ 
□ ทํางานภาคเอกชน 
□ ประกอบอาชีพส่วนตัว 
□ อ่ืน ๆ (ระบุโดยชัดเจน) ........................................................................................... 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 ดือน) 
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หน้า 2 จาก 4  ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

5. สถานที่ทํางานปัจจุบัน ............................................................................................................ 
 ตําแหน่ง .............................................................  ระดับ ..................................................... 
 โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ................................................. 
 E-mail…………………………………………. 
6. ประวัติการทํางาน  

(ลําดับจากปัจจุบัน ย้อนไปอดีตและต้องแนบหลักฐานรับรองการทํางานที่ผ่านมา) 
ลําดับ สถานทีท่ํางาน ตําแหน่ง ระยะเวลา 
    
    
    
    
    
    
 
7. ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด  (กรณุากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)  

 บ้านเลขที่ ......................  หมู่ที่ ..........  หมู่บ้าน ....................................................................... 
 ตรอก / ซอย ................................ ถนน ..........................  ตําบล / แขวง .................................. 
 อําเภอ / เขต ................................. จังหวัด ........................................  รหัสไปรษณีย์ ............... 
 โทรศัพท์ .................................  มือถือ ................................. โทรสาร .................................... 

 E-mail…………………………………………. 
 
8. กรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ขอให้สํานักงานติดต่อผ่านทาง  

 (ช่ือ – นามสกลุ)  ............................................................  โทรศัพท์ ........................................ 
 E-mail…………………………………………. 
 
9.  สถานภาพการสมรส   □    โสด     □   แต่งงาน     □   หม้าย     □   แยกกันอยู่    □   หย่าร้าง 
 
 
10. ช่ือ – นามสกลุ  ของคู่สมรส ................................................................................................. 

 สัญชาติ ......................................... ศาสนา ............................................................................. 
 อาชีพ ........................................... ตําแหน่ง ............................................................................ 
 มีบุตรจํานวน ................... คน  

 
11. ความรู้ความสามารถพิเศษ ....................................................................................................  

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

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



หน้า 3 จาก 4  ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

12. ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน หรือสัมมนา  ณ  ต่างประเทศ / ในประเทศ (ทีส่ําคัญกับภารกิจที่สมัคร) 
ลําดับ หลักสูตร ประเทศ ประเภททุน ระยะเวลา 
     
     
     
     
     
 
13. ความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

ภาษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุระดับทักษะ : -ดีมาก  -ดี  -พอใช้) 
 เขียน อ่าน พูด 
    
    
    
 
14. รายช่ือบุคคลอ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ) 
                 ชื่อ ตําแหน่ง ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท ์
1.   
2.   
3.   
 

15. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัคร  คือ 
   (1)  ประวัติย่อ (Resume)   

  (2)  สําเนาปรญิญาบัตร / ประกาศนียบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
 (Transcript of  Records)  ระดับปริญญา  □  ตรี    □  โท   □  เอก 
  (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน  
  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

   (5)  หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสําคัญสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (กรณีที่ช่ือ – นามสกุล 
ในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน)  

    (6) หลักฐานรับรองการทํางานในอดีต   
      (7) หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์ในระดับ

ผู้บริหารตามทีกํ่าหนดในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  (8)  ผลงาน/โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสําเร็จทีภ่าคภูมิใจใน

อดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน (ถ้ามี) 
       (9)  เอกสารการนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในหัวข้อ  “  การบริหารงานในตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ”    

**กรณีกรอกรายละเอียดไม่พอสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้** 



หน้า 4 จาก 4  ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ......................................................................... ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอรับรองว่า 
 1.  ข้าพเจ้ามีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในประกาศประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร    เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการ
คัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่   เมษายน              
2558 

2. ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้อง  และเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏ 
ภายหลังว่าข้อความดังกล่าว  รวมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงเมื่อใด   
ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 

ลงลายมือช่ือผู้สมัคร ........................................................ 
                             (.............................................................)  

  วันที่ ..........  เดือน................ พ.ศ.  2558 


