
หน้า 1 จาก 5    / ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................... 

ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)  .................................................................................................................................. 
 

2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................................................................................................................. 

ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ...................................................................... 

วันออกบัตร ............................................................................ วันหมดอายุ ............................................................... 
 

3. เกิดวันที่ ..................เดือน .....................................พ.ศ. ................อายุ.............ปี .............เดือน ...........วัน 

(อายุต้องไม่เกิน 65 ปี บรบิูรณ์ นับถึงวนัที่สิน้สุดการรับสมัคร)  
 

4. เชื้อชาติ ............................................... สัญชาติ ...............................................ศาสนา............................................... 
 

5. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................................ 

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

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

6. ที่อยู่ปัจจุบนั/ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้   ที่อยู่อาศัย  ที่ท างาน 

เลขที่ ..............................หมู่.......................................ซอย .........................................ถนน....................................... 

เขต/อ าเภอ .......................................................... แขวง/ต าบล ................................................................................. 

จังหวัด ................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................................................................. 

โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ ..................................................... อีเมล ............................................................................................ 
 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

สหีรือขาวด า 

ขนาด 2 นิว้ 
(ถ่ายไมเ่กิน 30 วนั) 



หน้า 2 จาก 5    / ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

7. สถานภาพของผู้สมัคร           โสด              สมรส    หย่าร้าง  หม้าย 

ชื่อ-นามสกลุ ของคู่สมรส ............................................................................................................................................ 

เชื้อชาติ ............................................... สัญชาติ ...............................................ศาสนา...............................................

อาชีพ ............................................................................... ต าแหน่ง ........................................................................... 

สถานทีท่ างาน ............................................................................................................................................................. 

มีบุตรจ านวน ..........................  คน ชาย ..............................................คน  หญิง .............................................. คน 
 

8. สุขภาพปัจจบุัน  

 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 มีโรคประจ าตัว  โปรดระบุ .................................................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาและการท างาน  

9. ประวัติการศึกษา (โปรดเรียงล าดับจากการศึกษาสูงสุด) 

ล าดับที ่ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 3 จาก 5    / ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

10. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน  

ล าดับที ่ หลักสูตร/วิชา สถาบันที่จัดการอบรม/สถานที ่/ประเทศ ระยะเวลาการ
จัดอบรม 

    
    
    
    
    

 

11. ความสามารถด้านภาษา  

 
ล าดับ 

 
ภาษา 

ระดับความรู้ความสามารถ(ระบุทักษะ)  
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

1 ภาษาไทย  ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

2 ภาษาอังกฤษ  ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

3 อื่นๆ โปรดระบุ   ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีเยี่ยม 
 ดี 
 พอใช้ 

 

12. ความรู้ความสามารถพิเศษ .......................................................................................................................................... 

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

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

 

 



หน้า 4 จาก 5    / ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

13. ประวัติการท างาน (โปรดเรียงล าดับจากปัจจบุันและแนบหลักฐานรับรองการท างานที่ผา่นมา)  

(1) หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง  ............................................................................................................................................................. 

ตั้งแต่ .......................................................................... ถึง ................................................................................. 

รวมระยะเวลา ............................................................ ปี .........................................................................เดือน  
 

(2) หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง  ............................................................................................................................................................. 

ตั้งแต่ .......................................................................... ถึง ................................................................................. 

รวมระยะเวลา ............................................................ ปี .........................................................................เดือน 
 

(3) หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง  ............................................................................................................................................................. 

ตั้งแต่ .......................................................................... ถึง ................................................................................. 

รวมระยะเวลา ............................................................ ปี .........................................................................เดือน 
 

(4) หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง  ............................................................................................................................................................. 

ตั้งแต่ .......................................................................... ถึง ................................................................................. 

รวมระยะเวลา ............................................................ ปี .........................................................................เดือน 

(5) หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง  ............................................................................................................................................................. 

ตั้งแต่ .......................................................................... ถึง ................................................................................. 

รวมระยะเวลา ............................................................ ปี .........................................................................เดือน 

 

14. บุคคลอ้างอิง ซึ่งไม่ใช่ญาติ และสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงถึงประวตัิของผู้สมัครได้ อย่างน้อย 2 คน  

(1) ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง .......................................................................หนว่ยงาน ...................................................................... 

มือถือ ........................................................................... อีเมล ............................................................................. 

(2) ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง .......................................................................หน่วยงาน ...................................................................... 

มือถือ ........................................................................... อีเมล ............................................................................. 

 

 



หน้า 5 จาก 5    / ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

15. กรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ขอให้ ส านักงานมลูนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ติดต่อผ่านทาง 

ชื่อ.............................................................................นามสกุล ................................................................................... 

ความสัมพันธ์กับผูส้มัคร ........................................................ มือถือ ......................................................................... 

โทรศัพท์ .....................................................................e-mail …………………………………….......................................... 
 

16. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร ดงันี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  

(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(3) ส าเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  

(4) หลักฐานการท างานที่ผา่นมา ความสามารถประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์ในระดับผูบ้ริหาร

ตามที่ก าหนดในคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

(5) ผลงาน/โครงการส าคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความส าเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงาน (ถา้มี) 

(6) หลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่

ตรงกัน) 

(7) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันทีย่ื่นใบสมัคร โดยรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือไม่

เป็นโรคร้ายแรงที่เปน็อุปสรรคตอ่การปฏิบัติหน้าที่  

(8) เอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในหัวข้อ 

“การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้มีความทัดเทียมกับหอศิลป์ในระดับนานาชาติ 

และสามารถเลี้ยงองค์กรเองได้ ” ไม่เกิน 4 หน้า A4 

หมายเหตุ  - ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น กรณีกรอกรายละเอียดไม่พอ สามารถแนบเอกสาร
เพิ่มเติมได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในเอกสารใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความดังกล่าวรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริง
เมื่อใดให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที  
 

                                                    (ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัคร  
                                                                         (.........................................................................) 
                                                                      วันที่................เดือน.................................. พ.ศ.2563 


