
















ใบสมคัรเข้ารับการเลอืกสรร 
เป็นพนกังานราชการทัว่ไป 

กรมทรพัยากรน้ํา 
(กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 

1. ประวัติส่วนตัว (โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง     ที่เป็นจริงหรือที่ต้องการ) 

 1.1)  ยศ/ช่ือ - นามสกุล (ระบุคํานําหน้าช่ือ)………………………………………………………………………………….. 

  สัญชาติ....................................................นับถือศาสนา...................................................... 

 1.2)  วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………………………………………………..ปัจจุบันอายุ...................ปี 

 1.3)  บิดาช่ือ………………………………………………………………………………….....สัญชาติ.......................... 

 1.3)  มารดาช่ือ……………………………………………………………………………….....สัญชาติ.......................... 

 1.4)  สถานภาพการสมรส  โสด     สมรส  หย่า     หม้าย       

  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................................ 

  อาชีพคู่สมรส.................................................................................จํานวนบุตร................คน 

  สถานที่ทํางาน................................................................................................................. 

 1.5)  อาชีพปัจจุบันของผู้สมัคร……………………………………………………………………………...................... 

  ตําแหน่ง......................................................................................................................... 

  สถานที่ทํางาน................................................................................................................. 

  เลขที่......................หมู่..................ตรอก/ซอย.................................................................. 

  ถนน.......................................ตําบล / แขวง.................................................................... 

  อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................ 

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

  โทรศัพท์มือถือ................................................................................................................. 

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

 1.6)  บ้านพักเลขที่......................หมู่..................ตรอก/ซอย....................................................... 

  ถนน.......................................ตําบล / แขวง.................................................................... 

  อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................ 

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

ลงลายมือช่ือ)...............................................................ผู้สมัคร 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

(
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 1.7)  สถานที่ติดต่อสะดวก 

    ที่ทํางาน 

      ที่บ้านพัก 

    หรืออ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       

  เลขที่......................หมู่..................ตรอก/ซอย.................................................................. 

  ถนน.......................................ตําบล / แขวง.................................................................... 

  อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................ 

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

  โทรศัพท์มือถือ................................................................................................................. 

  E-mail........................................................................................................................... 
2. ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมดูงาน 

 2.1)  วุฒิการศึกษา (เรียงตามลําดับวุฒิสูงที่สุด) 

  (1) วุฒิ…………………………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………. 

  สถานศึกษา...............................................................................ปีการศึกษา................. 

  (2) วุฒิ…………………………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………. 

  สถานศึกษา...............................................................................ปีการศึกษา................. 

  (3) วุฒิ…………………………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………. 

  สถานศึกษา...............................................................................ปีการศึกษา................. 

 2.2)  การฝึกอบรม / ดูงาน (ระบุช่ือหลักสูตร / สถาบัน / ประเทศ / ระยะเวลาที่ฝึกอบรม / ดูงาน)  

  (1) หลักสูตรวุฒิ…………………………………………………...…………………………………………………………. 

  สถาบัน...................................................................................ประเทศ....................... 

  ต้ังแต่วันที่....................................ถึง....................................รวมระยะเวลา................วัน 

  (2) หลักสูตรวุฒิ…………………………………………………...…………………………………………………………. 

  สถาบัน...................................................................................ประเทศ....................... 

  ต้ังแต่วันที่....................................ถึง....................................รวมระยะเวลา................วัน 

  (3) หลักสูตรวุฒิ…………………………………………………...…………………………………………………………. 

  สถาบัน...................................................................................ประเทศ....................... 

  ต้ังแต่วันที่....................................ถึง....................................รวมระยะเวลา................วัน 

(ลงลายมือช่ือ)...............................................................ผู้สมัคร 
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3. ประวัติการทํางาน 

 3.1)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

 3.2)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

 3.3)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 
 
4. ประวัติการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สําคัญ 

 4.1)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

 4.2)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

 4.3)  หน่วยงาน........................................................................................................................ 

  (1) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (2) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 

  (3) ตําแหน่งที่สําคัญ……………………..………………………………ต้ังแต่ปีพ.ศ.…….……ถึง พ.ศ.…….……… 
  

 

(ลงลายมือช่ือ)...............................................................ผู้สมัคร 
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5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้ (โปรดทํา 

 เครื่องหมาย   ลงในช่อง   ที่ได้ส่งด้วย) 

 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)    จํานวน 2 รูป 

 สําเนาแสดงผลการศึกษา (แสดงวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง)ถึงวันสมัคร)  จํานวน 1 ฉบับ 

 สําเนาบัตรประจําตัว.....................................................................   จํานวน 1 ฉบับ 

 หนังสือรับรองแพทย์        จํานวน 1 ฉบับ 

 เอกสารและหลักฐานแสดงผลงาน 2 ผลงาน     จํานวน 7 ชุด 

 (ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์)      จํานวน 7 ชุด 

 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์......................หน้า (ต่อชุด)    จํานวน 7 ชุด 

 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 1) .............................................................................................   จํานวน 1 ฉบับ 

 2) .............................................................................................   จํานวน 1 ฉบับ 
 
6. ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 
 ราชการทั่วไป (กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ) 

7. ข้าพเจ้า  ยินยอม  ไม่ยินยอม (โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง     ที่ประสงค์)  
 ให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้สําแดงไว้ในใบสมัครนี้ต่อบุคคลอ่ืนได้ 
 
  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สําแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ช่ือที่มุมขวาล่างของเอกสารใบสมัครและหนังสือยินยอมน้ีครบทุกหน้า พร้อมกับได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

  (ลงลายมือช่ือ)........................................................................ผู้สมัคร 

   (.........................................................................) 

  วันที่...................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 

 

 

(ลงลายมือช่ือ)...............................................................ผู้สมัคร 
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