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Project Planning Service Public Company Limited  

ใบสมคัรงาน 
 

ต าแหน่งท่ีสมคัร ต าแหน่งท่ีรบั      
ค่าจา้งท่ีตอ้งการ ค่าจา้งท่ีให ้      

เร่ิมงานไดต้ั้งแต่ ใหเ้ร่ิมงานตั้งแต่      
 

  
  

  

ช่ือช่ือ--นามสกุลนามสกุล (ภาษาไทย)     นาย/นาง/นางสาว          

 (ภาษาองักฤษ) Mr./Mrs./Miss          

เกิดวนัท่ี   เดือน            พ.ศ.            อายุ     ปี สถานท่ีเกิด     

น ้าหนัก กก. ส่วนสงู ซม. สญัชาติ เช้ือชาติ                  ศาสนา    

บตัรประชาชนเลขท่ี  ออกให ้ณ  จงัหวดั     

สถานภาพทางการเกณฑท์หาร       ผ่านการเกณฑท์หารแลว้         รอเกณฑท์หาร เม่ือ                                                                                
                                           ไดร้บัการยกเวน้ เพราะ                         

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ประเภท สาขา เลขทะเบียน    

ภมิูล าเนาเดิมเลภมิูล าเนาเดิมเลขท่ีขท่ี หมู่  ซอย                ถนน     

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์         

ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ีท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี  หมู่  ซอย                ถนน     

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท/์e-mail      

สถานภาพทางครอบครวัสถานภาพทางครอบครวั      โสด   สมรส   อ่ืนๆ (ระบุ)                 บุตร        คน 

บิดา ช่ือ – สกุล  อายุ   ปี อาชีพ      

  สญัชาติ  เช้ือชาติ   มีชีวติอยู ่   ถึงแก่กรรมแลว้ 
มารดา ช่ือ – สกุล  อายุ   ปี อาชีพ      

  สญัชาติ   เช้ือชาติ    มีชีวติอยู ่   ถึงแก่กรรมแลว้ 
คู่สมรส ช่ือ – สกุล  อายุ   ปี อาชีพ      

  สถานท่ีท างาน     โทรศพัท ์      

กรณีฉุกเฉินติดต่อท่ีกรณีฉุกเฉินติดต่อท่ี       ความสมัพนัธ ์      

ท่ีอยูเ่ลขท่ี  หมู่  ซอย                ถนน     

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท/์ e-Mail      
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ประวติัการศึกษาประวติัการศึกษา  

ระดบัการะดบัการศึกษารศึกษา  ช่ือสถาบนัการศึกษาช่ือสถาบนัการศึกษา  วุฒิวุฒิ//วชิาเอกวชิาเอก  ระหว่าง พระหว่าง พ..ศศ..  
มธัยมศึกษาตอนตน้    

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

อาชีวศึกษา (ปวช.)    

อาชีวศึกษา (ปวส.)    

ปริญญาตรี/เทียบเท่า    

ปริญญาโท/ปริญญาเอก    

อื่นๆ    

 

ประวติัการท างานประวติัการท างาน ประสบการณ์           ปี 

ระยะเวลาการท างานระยะเวลาการท างาน  บบริษัทริษัท//ท่ีท างานท่ีท างาน  ต าแหน่งต าแหน่ง  อตัราจา้งอตัราจา้ง  เหตุท่ีออกเหตุท่ีออก  จาก พจาก พ..ศศ..  ถึง พถึง พ..ศศ..  เร่ิมเร่ิม  ส้ินสุดส้ินสุด  

       

       

       

       

       

       

 

ความรูด้า้นคอมพิวเตอร์ความรูด้า้นคอมพิวเตอร ์:           

             

             

             

              

 

ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ :            

             

             

             

              

             

             

             

             

             

               

  

ลงช่ือผูส้มคัรลงช่ือผูส้มคัร  วนัท่ีวนัท่ี       
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ประวติัการท างาน 

พ.ศ.        ปัจจุบนั บริษัท             
 ช่ือโครงการ           

 ต าแหน่ง           

 ผลงาน รายละเอียดยอ่ของโครงการ (โดยสงัเขป) และหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

          

          

           

           

           

 

พ.ศ.    บริษัท             
 ช่ือโครงการ           

 ต าแหน่ง           

 ผลงาน รายละเอียดยอ่ของโครงการ (โดยสงัเขป) และหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

          

          

          

           

           

 

พ.ศ.    บริษัท             
 ช่ือโครงการ           

 ต าแหน่ง           

 ผลงาน รายละเอียดยอ่ของโครงการ (โดยสงัเขป) และหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

          

          

          

           

           

 

พ.ศ.    บริษัท             
 ช่ือโครงการ           

 ต าแหน่ง           

 ผลงาน รายละเอียดยอ่ของโครงการ (โดยสงัเขป) และหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

          

          

           

           

*หมายเหตุ : หากประวติัการท างานไมพ่อใหส้ าเนาเพ่ิมได้ 
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พรอ้มใบสมคัรน้ีไดแ้นบเอกสารต่อไปน้ีพรอ้มใบสมคัรน้ีไดแ้นบเอกสารต่อไปน้ี  

   1. รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว หรือ 1 น้ิว จ านวน 1 รปู 

    2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

    3.  ส าเนาหลกัฐานการศึกษา 
    4. ส าเนาทะเบียนบา้น  

    5. ส าเนาใบประกอบวชิาชีพ (ถา้มี) 
    6.  ส าเนาใบรบัรองการฝึกอบรม / ฝึกงาน (ถา้มี)  
    7. ส าเนาหลกัฐานการผ่านการเกณฑท์หาร สด.8 หรือยกเวน้ (ถา้มี) 
    8.  ส าเนาบตัรรบัรองสิทธิประกนัสงัคม (ถา้มี)  
    9. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
    10.  ส าเนาสติูบตัรบุตร (ถา้มี)  
    11. ประวติัส่วนตวั (RESUME) (ถา้มี) 
    12.  ส าเนาใบผ่านงาน (ถา้มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


