
 

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ใบสมัครงาน 

(Employment Application Form) 

Doc. No :  DTI-00-G-AHM-FM-003 Rev.3 

Rev. 3 Pages : 

รหัสเจาหนาท่ี : 
 

โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน  Please fill this form in complete. 

ตําแหนงงานท่ีสมัคร : 

1) ................................................................................. เงินเดือนท่ีตองการ ........................... บาท 

1) ................................................................................. เงินเดือนท่ีตองการ ........................... บาท 

พรอมท่ีจะเร่ิมงานไดเมื่อ ……………………………….................................................................................... 

ทานสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด   1.  ได  ( เปนครั้งคราว   ประจํา/ถาวร) 

   2.  ไมได เน่ืองจาก................................................................................................. 

ทราบขาวการสมัครงานจาก………………………………...........................................................................................หรือทราบจากเพ่ือน/ญาติ

ช่ือ………………………………..………………………... ตําแหนง ....................................ทํางานท่ี……….………………………………………….…………… 

ในการสมัครงานครั้งน้ี นอกจากจะสมัครงานท่ีน่ีแลว ทานไดสมัครงานท่ีอ่ืนอีก…………..แหง คือ………………………………..…………………… 

1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ–นามสกุล (ยศ/นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….…… ชื่อเลน …………………………… 

Name & Surname (Rank/Mr./Ms./Mrs.)…………………………………………………………………….…… Nickname ………………………….. 

เพศ   ชาย   หญิง  สภาวะทางทหาร  ไดรับการยกเวน  ปลดเปนทหารกองหนุน  ยังไมไดรับการเกณฑ 

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ……..../………../……..….. (ค.ศ. …………….) อายุ …..….…. ป กรุปเลือด ............  น้ําหนัก …..…….. กก. 

สวนสูง …..….…… ซม. เชื้อชาติ ……………….. สัญชาติ …………….……. ศาสนา ……….……. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ ขาราชการ/ เจาหนาท่ีของรัฐ/ หนังสือเดินทาง เลขท่ี …………………..........…….........................

ออกใหท่ี ………………………………………... วันท่ีออกบัตร (พ.ศ.) ……..../………../……..….. วันท่ีหมดอายุ (พ.ศ.) ……..../………../……..….. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ..................................…………………………………………………………………………………………....................................... 

............................................................. มือถือ (1) ……………..………………. (2) ……………………………. โทรศัพทบาน .............................. 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได……………………………………………………………………………….................................................................................... 

............................................................. มือถือ (1) ……………….…….………. (2) ……….……………………. โทรศัพทบาน ............................ 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

บุคคลติดตอในกรณีเรงดวน……………………………………………………………………….….. เกี่ยวของเปน ....................................................…

ทํางานท่ี ................................................................................................ มือถือ  ……………………………. โทรศัพทบาน ............................ 

2. สถานภาพทางครอบครัว 

สถานภาพสวนตัว    โสด   สมรส    หยา     หมาย     แยกกันอยู 

ชื่อคูสมรส ………………………………………….......................... นามสกุลเดิม ............................................. อาชีพ ..........…………….….………. 

ตําแหนง ........................................................ทํางานท่ี ……….………………………………………….……… มือถือ ……………………….…….……. 

โทรศัพทบาน .................................  มีบุตร-ธิดา รวม ............... คน  เปน ชาย …………… คน  หญิง …………… คน 

1. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

2. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

3. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี ................................. 

4. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

 

รูปถาย 1 น้ิว 

จํานวน 2 รูป 

 

ถายไมเกิน 3 เดือน 
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3. ประวัติครอบครัว 

ชื่อบิดา …………………………………………........ อาย…ุ….ป  อาชีพ......…………….…..โทรศัพท………….…..……   มีชีวิตอยู  ถึงแก

กรรม 

ชื่อมารดา ………………………………………….... อาย…ุ….ป  อาชีพ......…………….…..โทรศัพท………….…..……   มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 

มีพ่ี-นอง รวม ............... คน  เปน ชาย …………… คน  หญิง …………… คน  ทานเปนคนท่ี .............. 

1. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

2. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

3. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี ................................. 

4. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

5. ช่ือ-นามสกุล ............................................................. อายุ .......... ป อาชีพ ........................................ ทํางานท่ี .................................  

4. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ปท่ีเขา – จบ ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย 

ป.เอก 

 
     

ป.โท 

 
     

ป.ตร ี

 
     

ต่ํากวา ป.ตร ี      

มัธยมศึกษา      

5. ประวัติการทํางาน/การฝกงาน (ในกรณีท่ีมีขอมูลเพ่ิมใหแนบเอกสาร หลักฐานประกอบโดยละเอียด จากปจจุบัน-อดีต) 

ต้ังแต – สิ้นสุด   

(วัน/เดือน/ป) 

ชื่อองคกร ตําแหนง 

ต้ังแตเขา จนสิ้นสุด 

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

(โปรดระบุใหละเอียด) 

เงินเดือน 

ลาสุด 

เหตุผลท่ีลาออก 
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6. การฝกอบรม (ในกรณีท่ีมีขอมูลเพ่ิมใหแนบเอกสาร หลักฐานประกอบโดยละเอียด จากปจจุบัน-อดีต) 

ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ระยะเวลา 

    

    

    

    

    

    

    

    

7.   ความสามารถดานคอมพิวเตอร 

ประเภทงาน เชี่ยวชาญ ดีมาก พอใชได ไมเปน ประสบการณ (ป) 

ระบบปฏิบัติการ Windows ME, XP, Vista      

ระบบปฏิบัติการ Windows Server      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS Words      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS Excel      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS PowerPoint      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS Access      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS Project      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน MS Visio      

โปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน IE, Firefox      

โปรแกรมฐานขอมูล SQL server, Oracle, DB2      

ระบบเครือขาย Network S/W, H/W      

เขียนโปรแกรมภาษา .....................................................      

อ่ืนๆ ...............................................................................      

8. ความสามารถดานภาษา (ระบุ ภาษา และระดับความสามารถ  ดี หรือ ปานกลาง หรือ พอใช) 

ภาษา 
ฟง พูด อาน เขียน 

ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช 

ไทย             

อังกฤษ             

อ่ืนๆ…………             

อ่ืนๆ…………             
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9. ผลงานดีเดน-ประสบการณการทํางานท่ีตองการนําเสนอ 

ชื่อ-ประเภทผลงาน ป พ.ศ. รางวัล 

   

   

   

10. ความสามารถพิเศษ 
พิมพดีด :           ไมได  ได          ไทย ............ คํา/นาที               อังกฤษ............ คํา/นาที    

ขับรถยนต :       ไมได  ได  ใบขับข่ีเลขท่ี …………………………………………………………………………………… 

ความสามารถในการใชเคร่ืองใชสํานักงาน :  

งานอดิเรก :   

กีฬาท่ีชอบ :   

ความรูพิเศษ :   

อ่ืนๆ :  

11. เร่ืองท่ัวไป 

ทานเคยปวยหนักในระยะ 2 ปน้ีบางไหม  (   ) เคย ปวยเปน……………………………………………………  (  ) ไมเคย 

ทานอยูในภาวะตั้งครรภ หรือไม  (   ) อยู……….…………………………………………………………..  (  ) ไมอยู 

ทานเคยถูกเลิกจาง หรือไม  (   ) เคยเพราะ……………………………………………………….  (  ) ไมเคย 

ทานเคยถูกฟองคดี หรือไม  (   ) เคยเพราะ……………………………………………………….  (  ) ไมเคย 

ทานเคยเปนสมาชิกสมาคมหรือสโมรสรหรือสหภาพแรงงานใดบาง (  ) เคย ระบุ……..........……………………..  (  ) ไมเคย 

ทานเคยสมัครงานกับสถาบันฯ  น้ีมากอนหรือไม         (   ) เคย เมื่อ………………………ตําแหนง ……………………………… .(  ) ไมเคย 

12. โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู โทรศัพท และอาชีพของผูท่ีอางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนางจางเดิม) ท่ีรูจักคุนเคยตัวทานด)ี 
ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ท่ีอยู/ท่ีทํางาน โทรศัพท 

1.    

2.    

13. มูลเหตุจูงใจท่ีทานสนใจรวมงานกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 
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14. กรุณาแนะนําตัวทาน เพ่ือใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม รูจักทานดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. หลักฐานพรอมใบสมัคร       

  รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป    สําเนาบัตรประชาชน    สําเนาทะเบียนบาน   

  สําเนาวุฒิการศึกษา (ตรี โท เอก)        สําเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)     ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  

  หนังสือรับรองเงินเดือน              หนังสือรับรองผานการทํางาน      สําเนาหลักฐานทางการทหาร   

  สําเนาใบประกาศนียบัตร/ เกียรติบัตร    อ่ืนๆ ..................................................................................................................   

(**สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร หากใบสมัครหรือหลักฐานประกอบการสมัครไมครบถวน**) 

 
 ขาพเจาฯ ขอรับรองวาขอความท่ีปรากฏขางตนนั้นเปนคว ามจริงทุกประการ ขอความตอนใดท่ีไมถูกตอง ไมสมบูรณ 

หรือเปนความเท็จ ใหถือวาการจางท่ีตกลงไวหรือท่ีจะตกลงจางเปนอันโมฆะ โดยขาพเจาฯ ยินยอมใหสถาบันฯ เลิกจางไดทันที  

โดยขาพเจาฯ ไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น   
      

(ลงชื่อ)   ………………………………..………………………   ผูสมัคร 

(……………………………..…………………..….) 

วันท่ี  …………………………………………….. 
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