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LDB

Lao Development Bank

ຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
Trust Sustainability Transparency Modern Public services

ໃບສະໝັກງານ
Application Form

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ(ພາສາລາວ):
Name, Surname:
ຮູບ 3x4

ວັນ-ເດືອນ-ປີ ເກີດ / Date of birth: ------/------/---------

ນໍ້າໜັກ / Weight:

ອາຍຸ / Age:

ສັນຊາດ / Nationality:

ລວງສູງ / Height:

ເຊື້ອຊາດ / Race:
ເພດ / Gender:

ຊາຍ / Male

ຍິງ / Female

ສາດສະໜາ / Religion:

ສະຖານທີ່ເກີດ / Place of birth:
ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ / Position Applying For:
ເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງການ / Expected starting salary:
ເຫດຜົນຢາກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ:

ໃນການເຮັດວຽກສາມາດປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງ, ໜ້າທີ່ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ:
Can you rotate your work position?
ເບີໂທຕິດຕໍ່ / Tel:

ບໍ່ຂັດຂ້ອງ / Yes

ຂັດຂ້ອງ / No

ອີເມລ / Email:

ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ / Present Address:
ບັດປະຈຳຕົວເລກທີ (ID. Card No.):

ສະຖານທີ່ອອກບັດ (Issued at):

ວັນທີອອກບັດ (Date of Issue): ------/------/--------ບັດໝົດອາຍຸ(Expire Date):

------/------/---------

ແຂວງ (Province):

ເຮືອນຕົນເອງ(Own house)
ທີ່ຢຼ່
Residence

ອາໄສຢູ່ກັບຜູ້ອື່ນ(Live with Other)
ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່(Live with Parents)
ເຊົ່າເຮືອນຢູ່(Rent House)

ຊື່ພໍ່ / Name of Father:
ອາຊີບ / Occupation:
ຊື່ແມ່ / Name of Mother:
ອາຊີບ / Occupation:

ສະຖານະພາບແຕ່ງງານ
Status

ໂສດ(Single)

ແຕ່ງງານແລ້ວ(Married)

ຈົດທະບຽນ(Registered)

ຢ່າຮ້າງ(Divorced)

ບໍ່ຈົດທະບຽນ(Non-Registered)

ແຍກກັນຢູ່

ມີລູກ

ບໍ່ມີລູກ
ອາຍຸ / Age:
ເບີໂທລະສັບ / Tel:
ອາຍຸ / Age:
ເບີໂທລະສັບ / Tel:

ມີຊີວິດ
ເຖິງແກ່ກຳ
ມີຊີວິດ
ເຖິງແກ່ກຳ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ອາຄານເລກທີ 013, ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຫອມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສ.ປ.ປ.ລາວ
P.O.BOX 2700. Tel: (856-21) 213300. Fax: (856-21) 213304-222506. Telex: 4307 LDB VTE LS
E-mail: ldbhovte@ldblao.la
www.ldblao.la

ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງຄີງ ຂອງຕົນເອງ:
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ
Name and Surname

ອາຍຸ
Age

ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ
Addess

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
Firm Address

ຕຳແໜ່ງ
Position

ຊື່ຜົວ ຫຼື ເມຍ / Name of your couple:

ເບີໂທ
Tel

ອາຍຸ / Age:

ອາຊີບ / Occupation:

ເບີໂທລະສັບ / Tel:

ການສຶກສາ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ
ສະຖານທີການສຶກສາ
Name of Education Institute

ລະດັບການສຶກສາ
Level

ປີທີ່ຮຽນຈົບ
Graduation year

ຄະແນນສະເລ່ຍ
GPA

ສາຂາ / ຄະນະ
Major Subject

ຊັ້ນມັດທະຍົມ: Secondary
ຊັ້ນກາງ: Medium Diplomar
ຊັ້ນສູງ: Higher Diplomar
ປະລິນຍາຕີ: Bachelor
ປະລິນຍາໂທ: Master
ປະລິນຍາເອກ: PhD
ອື່ນໆ: Other
ຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ:

ຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ທ່ານມີ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ(ການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບ) / List other special skills or licenses

ສາມາດໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ຫລືບໍ່?
ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ
Foreign Languages
ເວົ້າ / Speaking
ອ່ານ / Reading
ຂຽນ / Writing
ຂັບລົດໃຫຍ່:

ໄປໄດ້

English

Fran�ais

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ດີ

ກາງ

ອ່ອນ

ມີລົດເປັນຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ່?
ໄດ້

ໄປບໍ່ໄດ້

ມີ

ບໍ່ມີ

ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່:

ມີ

ບໍ່ມີ

ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່:

ປະເພດລົດ:

ມີ

ບໍ່ມີ

ບໍ່ໄດ້
ຂັບລົດຈັກ:

ມີລົດເປັນຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ່?
ໄດ້
ບໍ່ໄດ້

ມີ

ບໍ່ມີ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກຜ່ານມາ (ຖ້າເຄີຍ)
ເດືອນ-ປີ ເຂົ້າການແລະອອກການ
Period of Employment

ຊື່ບ່ອນເຮັດວຽກ
Employer

ຕຳແໜ່ງ
Position

ເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
Last Salary

ໃນກໍລະນີມີວຽກດ່ວນ ຫຼື ສຸກເສີນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່

ເບີໂທລະສັບ:

In case of emergency or accident please contact:

Telephone:

ທ່ານສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ມື້ໃດ / Date available to start work:

ຊື່ຜູ້ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ
Authorizer

------/------/---------

ທ່ານຮູ້ຂ່າວປະກາດຮັບສະໝັກຈາກ / You learnt of the vacancy from:
ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກງານ(ເອກະສານຕ້ອງແມ່ນສະບັບຕົ້ນ, ກຳນົດບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ)
ຮູບຖ່າຍ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ໃບກວດສຸຂະພາບ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ບັດປະຈຳຕົວ / ສຳມະໂນຄົວ (ສະບັບ copy)

ໃບຢັ້ງຢືນຄໍ້າປະກັນ

ໃບປະກາດຈົບ ມໍໍປາຍ

ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ+ໃບຄະແນນ (ສະບັບ copy)

ໃບແຈ້ງໂທດ

ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

ຊີວະປະຫວັດ 4 ຫນ້າ ຫຼື ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານມາ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບຮອງວ່າ: ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນທັງໝົດເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ, ຫາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີໃຫ້ຍົກເລີກການຈ້າງ
ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໃດໆທັງສິ້ນ.
ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະຕິຍານວ່າ:
1. ຈະເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດທຸກມະຕິຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບວິໄນ ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
2. ຈະອອກແຮງຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ໃຫ້ເປັນພະນັກງານທີ່ກ້າວໜ້າ.
3. ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການຊັບຊ້ອນຈັດວາງທຸກຢ່າງຂອງການຈັດຕັ້ງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.
4. ຈະເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ.

ວັນທີ: ------/------/--------ຜູ້ຮັບເອກະສານ

ວັນທີ: ------/------/--------ຜູ້ສະໝັກ (ເຊັນ ແລະ ຂຽນຊື່ແຈ້ງ)

