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แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
ต าแหน่งงานที่สมัคร 

ต ำแหน่งงำน    
เงินเดือนที่ต้องกำร  บำท 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)   นำมสกุล   ชื่อเล่น    
เลขที่บัตรประชำชน    เชื้อชำติ   สัญชำติ   ศำสนำ   
วัน/เดือน/ปีเกิด    อำยุ     ปี                    ประวัติโรคประจ ำตัว  มี    ไม่มี 
สถำนภำพสมรส   โสด   สมรส  อ่ืน ๆ 
สถำนภำพทำงทหำร   รับรำชกำรทหำรแล้ว   ยังไม่ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร  
    เรียนรักษำดินแดน   ได้รับยกเว้น  
ชื่อบิดำ    อำยุ    ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
ชื่อมำรดำ    อำยุ   ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 

ชื่อคู่สมรส    อำยุ    ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
จ ำนวนบุตร   คน โทรศัพท์    

ที่อยู่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่   หมู่ที่    ตรอก/ซอย    ถนน    
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต       จังหวัด    
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์มือถือ     อีเมล    
 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่        หมู่ที่    ตรอก/ซอย    ถนน    
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์    

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) 

ชื่อ-สกุล    อำชีพ    เกี่ยวข้องเป็น    
สถำนที่ท ำงำน    โทรศัพท์   

ประวัติการศึกษา  
ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คณะ/สำขำวิชำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

อนุปริญญำ/ปวส.    
ปริญญำตรี    
ปริญญำโท    
อ่ืนๆ    

 

รูปถ่าย 



 

2 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล ำดับก่อน-หลัง)                                                                                       
   ยังไม่มีประวัติกำรท ำงำน  มีประวัติกำรท ำงำน 
ข้อมูลที่ 1 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก     

ข้อมูลที่ 2 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก     

ข้อมูลที่ 3 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก   

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม ดีมำก ดี พอใช้ น้อย 

     
     
     

ความสามารถทางภาษา 
ภำษำ ดีมำก ดี พอใช้ น้อย 

     
     
     

ความสามารถทั่วไป 

ควำมสำมำรถในกำรพิมพ์     พิมพ์ดีดไทย   ค ำ/ นำที    พิมพ์ดีดอังกฤษ   ค ำ/ นำที  
ควำมสำมำรถในกำรขับข่ีพำหนะ      สำมำรถขับข่ีรถจักรยำนยนต์   มีพำหนะเป็นของตนเอง   มีใบขับข่ี 
       สำมำรถขับข่ีรถยนต์      มีพำหนะเป็นของตนเอง   มีใบขับขี่ 
ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ    
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ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติกำรฝึกอบรม/คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับต ำแหน่งงำน) 
  
  
  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลัง
ว่ำข้อควำมในใบสมัครงำน เอกสำรที่น ำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจริง  วิศวกรรมสถำน 
แห่งประเทศไทยฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้โดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ลำยมือชื่อผู้สมัคร 

  
(     ) 

                                              วันที่สมัคร    
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

นัดสัมภำษณ์ วันที่    เวลำ    น. สถำนที่นัดสัมภำษณ์    

กรรมการคัดสรรบุคลากร 

 ผ่ำนกำรพิจำรณำ  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำว่ำจ้ำง  ต ำแหน่ง     เงินเดือน   บำท/เดือน 
รำยได้พิเศษอ่ืน ๆ    วันที่เริ่มงำน    
ควำมเห็น    
       
ลงชื่อผู้สัมภำษณ์   วันที่    
    วันที่    
    วันที่    
   

 

http://www.eit.or.th/

