
 

 M.V.S. CONSULTANTS CO., LTD. 
 
 

 POTENTIAL  ENGINEERING  CONSULTANTS CO.,LTD. 

 

 

หน่วยงาน : ส้ำนักงำนควบคุมงำนกอ่สร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้ำภำยในประเทศ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
     ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4,800 เมตร โทร 095 327 5340 

 

ที่   MVS 020/2562/C60-07(C)/UB 
 

                                                                    21  พฤษภำคม 2562 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะหป์ระกำศรบัสมัครงำน   

เรียน จัดหำงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี 

อ้ำงถึง สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนกอ่สร้ำงถนนสำย กส.4073 - บ้ำนสีถำน อ้ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธ์ุ 
 
 

 ตำมที่อ้ำงถึง บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จ้ำกัด และ บริษัทโพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ 
จ้ำกัด เป็นผู้ควบคุมงำนโครงกำรฯ ข้ำงต้น ซึ่งเป็นโครงกำรที่ก่อสร้ำงถนน สำย กส.4073 - บ้ำนสีถำน       
อ้ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธ์ุ มีควำมต้องกำรรับสมัครพนักงำน เพื่อร่วมท้ำงำนโครงกำรดังกล่ำวโดยมี
รำยละเอียดดังนี  

1. ต้ำแหน่ง ธุรกำร/เลขำโครงกำร เพศหญิงหรือเพศชำย วุฒิกำรศึกษำระดับ ปวส.และ ปริญญำตรี     
ทุกสำขำ ช้ำนำญกำรในกำรใช้อุปกรณ์ส้ำนักงำน เงินเดือนตำมควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 1 – 2 ปี     
จ้ำนวน 2 อัตรำ 

2. ต้ำแหน่ง ผู้ควบคุมงำนสนำม(โฟร์แมน) เพศชำย วุฒิกำรศึกษำระดับ ปวส. และปริญญำตรี        
สำขำโยธำ/ก่อสร้ำง ประสบกำรณ์ 3 - 5 ปี เงินเดือนตำมควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ จ้ำนวน 3 อัตรำ  

3. ต้ำแหน่ง วิศวกรสนำม เพศชำย วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประสบกำรณ์ 3-5 ปี เงินเดือน     
ตำมควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ จ้ำนวน 3 อัตรำ 

ดังนั น บริษัทจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ส้ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี ประกำศรับสมัครงำน       
ในต้ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้น หำกสนใจร่วมงำนกับทำงบริษัท ติดต่อ คุณสมชำย ช่องชนิล โทร 086-357-2480 
ทั งนี  พนักงำนที่จะไปปฏิบัติงำนที่จังหวัดกำฬสินธ์ุ จะต้องมำฝึกงำนที่ โครงกำรในจังหวัดอุบล รำชธำนี            
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน หลังจำกนั นจะไปปฏิบัตงิำนที่จังหวัดกำฬสินธ์ุ 

จึงเรียนมำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
                                                     (ประสม ณ ชำตรี) 

                                               กรรมกำรผูจ้ัดกำร 



ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

เลขท่ีใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง   รหัสอุตสำหกรรม (เจ้ำหน้ำท่ีระบ)ุ  

1. เลขทะเบียนนิติบคุคล
หรือเลขประจ ำตัวประชำชน

2. ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จ ำนวนลูกจ้ำง             คน ประเภทธุรกิจ...............................................................................................................................................

ที่ตั้ง เลขท่ี                       ช่ืออำคำร-หมู่บ้ำน ................................................................................................................................................

ห้องเลขท่ี         ช้ันท่ี       หมู่ที ่           ถนน..........................................................

แขวง/ต ำบล         วดัโสมนัส   เขต/อ ำเภอ
  ซอย        

   จังหวัด.................................................................

หมำยเลขโทรศัพท์                     หมำยเลขโทรสำร................................................................................

ผู้ติดต่อ                                โทรศัพท ์                             E-mail………………………………………………………..

3. ต ำแหน่งงำน  จ ำนวนอัตรำ................................................................. 

4. ค่ำจ้ำง ตั้งแต่   บำท  ถึง  บำท  ต่อ   ช่ัวโมง  วัน   เดือน 

5. สวัสดิกำร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ประเภทงำน  ประจ ำ   ช่ัวครำว (ตำมเงื่อนไขนำยจ้ำง)   Part-time 

7. สถำนท่ีปฏิบัติงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

กำรเดินทำง รถเมล/์รถไฟฟ้ำ/รถไฟฟ้ำใต้ดิน/เรือ/อื่นๆ      (กรุณำแนบแผนท่ี ถ้ำมี) 

8. วันและเวลำท ำงำน................................................................................................................................................................................................

9. วิธีกำรคัดเลือกผู้สมคัรงำน       สอบข้อเขียน (ด้ำนใดบ้ำง) ............................................................................................................................     

 สอบสัมภำษณ์     อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................  

10. ค ำบรรยำยลักษณะงำน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. บริบท/สภำพกำรท ำงำน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

0 1 0 5 5 3 5 0 7 9 3 5 8

บรษัิท เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซัลแท้นส์ จํากัด
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สํารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

111/83 ราชดาํเนินคอนโดมิเนียม

- 4 - - นครสวรรรค์

กรงุเทพมหานคร

02-629-9700 02-629-8930

คณุสมชาย  ช่องชนิล 086-357-2480 mvs-consultants@hotmail.com

ธุรการ/เลขาโครงการ 2 อัตรา

12,000 13,000

- ประกันสังคม

สํานักงานควบคมุงานโครงการจังหวดักาฬสินธุ์

วนัจันทร ์- วนัเสาร ์เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (หยุดวนัอาทิตย์ 1 วนั)

มีการทดสอบการใช้คอมพิวเตอรเ์บื �อตน้ 

- ควบคมุ กํากับ การปฏิบัตงิานก่อสรา้ง  งานถนนโครงการฯ

-  จัดทําโครงสรา้งเอกสาร, รายงานประจําวนั ,รายงานประจําสัปดาห์,รายงานประจําเดอืน

- ประสานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในพื �นที�ก่อสรา้ง เช่น ผู้รบัจ้าง ประชาชน  และผู้เกี�ยวข้องในการปฏิบัตงิาน

- งานสนาม ณ สถานที� โครงการฯ

- งานสนาม ณ สํานักงานควบคมุงานก่อสรา้ง

ป้อมปราบศัตรพู่าย

Administrator
Stamp

Administrator
Stamp



12. สไตล์กำรท ำงำน/บุคลิกภำพ โปรดระบุ 3 ล ำดับแรกที่ส ำคัญ

     เพียรพยำยำม (Achievement/Effort)       คิดริเริ่ม (Initiative) 

     ปรับตัว/ยืดหยุ่น (Adaptability/Flexibility)       คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) 

     คิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)       ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity) 

      ใส่ใจในรำยละเอียด (Attention to Detail)              มีภำวะผู้น ำ (Leadership) 

      ห่วงใยผู้อื่น (Concern for Others)       อดทนต่ออุปสรรค (Persistence) 

      ท ำงำนร่วมกัน (Cooperation)       ควบคุมอำรมณ์ให้เป็นปกติ (Self Control) 

      มีควำมน่ำเช่ือถือ/รับผิดชอบ (Dependability)       เข้ำสังคม (Social Orientation) 

      ท ำงำนโดยล ำพัง (Independence)       ทนควำมเครียดได้ (Stress Tolerance) 

       อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................... 

13. คุณสมบัติของผูส้มัครงำน

13.1  เพศ        ชำย       หญิง ไม่ระบ ุ อำยุระหว่ำง             ปี  ถึง   ปี 

 ส่วนสูง   ซ.ม.  น้ ำหนัก           กก.  สถำนภำพ   โสด    สมรส    อื่นๆ 

        สภำพทำงทหำร        พ้นภำระทำงทหำร    ยังไม่เกณฑ์ทหำร 

13.2  วุฒิกำรศึกษำ ขั้นต่ ำ   ถึงวุฒิสูงสุด .............................................................................           

 สำขำ               เกรดเฉลี่ย.....................................        

13.3  ประสบกำรณ์ท ำงำน        เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำ             มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ     ปี ไม่จ ำกดั 

13.4  ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ   ภำษำ อ่ำน ฟัง พูด เขียน 

 -  อังกฤษ  ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

    ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….…..……….  

13.5  ควำมสำมำรถ/ทักษะอื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.6  ใบอนุญำตขับข่ี  รถจักรยำนยนต ์  รถยนต ์  รถอื่นๆ ระบุ............................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

วันท่ีรับแจ้งต ำแหน่งงำน            วันท่ีครบก ำหนดส่งรำยชื่อผูส้มัครงำน .......................................................  

วัน/เวลำ ท่ีส่งผู้สมัครงำนไปพนนำยจ้ำง ...........................................................................            

ลงชื่อ........................................................................เจ้ำหน้ำที่จัดหำงำน 

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

  ว/ด/ป............................................................................   

ปวส.
ปรญิญาตรี

ทุกสาขา -

1



ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

เลขท่ีใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง   รหัสอุตสำหกรรม (เจ้ำหน้ำท่ีระบ)ุ  

1. เลขทะเบียนนิติบคุคล
หรือเลขประจ ำตัวประชำชน

2. ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จ ำนวนลูกจ้ำง             คน ประเภทธุรกิจ...............................................................................................................................................

ที่ตั้ง เลขท่ี                       ช่ืออำคำร-หมู่บ้ำน ................................................................................................................................................

ห้องเลขท่ี         ช้ันท่ี       หมู่ที ่           ถนน..........................................................

แขวง/ต ำบล         วดัโสมนัส   เขต/อ ำเภอ
  ซอย        

   จังหวัด.................................................................

หมำยเลขโทรศัพท์                     หมำยเลขโทรสำร................................................................................

ผู้ติดต่อ                                โทรศัพท ์                             E-mail………………………………………………………..

3. ต ำแหน่งงำน  จ ำนวนอัตรำ................................................................. 

4. ค่ำจ้ำง ตั้งแต่   บำท  ถึง  บำท  ต่อ   ช่ัวโมง  วัน   เดือน 

5. สวัสดิกำร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ประเภทงำน  ประจ ำ   ช่ัวครำว (ตำมเงื่อนไขนำยจ้ำง)   Part-time 

7. สถำนท่ีปฏิบัติงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

กำรเดินทำง รถเมล/์รถไฟฟ้ำ/รถไฟฟ้ำใต้ดิน/เรือ/อื่นๆ      (กรุณำแนบแผนท่ี ถ้ำมี) 

8. วันและเวลำท ำงำน................................................................................................................................................................................................

9. วิธีกำรคัดเลือกผู้สมคัรงำน       สอบข้อเขียน (ด้ำนใดบ้ำง) ............................................................................................................................     

 สอบสัมภำษณ์     อื่นๆ ระบุ....................................................................................................  

10. ค ำบรรยำยลักษณะงำน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. บริบท/สภำพกำรท ำงำน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บรษัิท เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซัลแท้นส์ จํากัด
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111/83 ราชดาํเนินคอนโดมิเนียม

- 4 - - นครสวรรรค์

กรงุเทพมหานคร

02-629-9700 02-629-8930

คณุสมชาย  ช่องชนิล 086-357-2480 mvs-consultants@hotmail.com
3 อัตรา

- ประกันสังคม

สํานักงานควบคมุงานโครงการจังหวดักาฬสินธุ์

วนัจันทร ์- วนัเสาร ์เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (หยุดวนัอาทิตย์ 1 วนั)

- ควบคมุ กํากับ การปฏิบัตงิานก่อสรา้ง  งานถนนโครงการฯ

- งานสนาม ณ สถานที� โครงการฯ

- งานสนาม ณ สํานักงานควบคมุงานก่อสรา้ง

ป้อมปราบศัตรพู่าย

ผู้ควบคมุงานก่อสรา้ง

13,000

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15,000



12. สไตล์กำรท ำงำน/บุคลิกภำพ โปรดระบุ 3 ล ำดับแรกที่ส ำคัญ

     เพียรพยำยำม (Achievement/Effort)       คิดริเริ่ม (Initiative) 

     ปรับตัว/ยืดหยุ่น (Adaptability/Flexibility)       คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) 

     คิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)       ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity) 

      ใส่ใจในรำยละเอียด (Attention to Detail)              มีภำวะผู้น ำ (Leadership) 

      ห่วงใยผู้อื่น (Concern for Others)       อดทนต่ออุปสรรค (Persistence) 

      ท ำงำนร่วมกัน (Cooperation)       ควบคุมอำรมณ์ให้เป็นปกติ (Self Control) 

      มีควำมน่ำเช่ือถือ/รับผิดชอบ (Dependability)       เข้ำสังคม (Social Orientation) 

      ท ำงำนโดยล ำพัง (Independence)       ทนควำมเครียดได้ (Stress Tolerance) 

       อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................... 

13. คุณสมบัติของผูส้มัครงำน

13.1  เพศ        ชำย       หญิง ไม่ระบ ุ อำยุระหว่ำง             ปี  ถึง   ปี 

 ส่วนสูง   ซ.ม.  น้ ำหนัก           กก.  สถำนภำพ   โสด    สมรส    อื่นๆ 

        สภำพทำงทหำร        พ้นภำระทำงทหำร    ยังไม่เกณฑ์ทหำร 

13.2  วุฒิกำรศึกษำ ขั้นต่ ำ   ถึงวุฒิสูงสุด .............................................................................           

 สำขำ  เกรดเฉลี่ย.....................................        

13.3  ประสบกำรณ์ท ำงำน        เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำ             มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ  ปี ไม่จ ำกดั 

13.4  ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ   ภำษำ อ่ำน ฟัง พูด เขียน 

 -  อังกฤษ  ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

    ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….…..……….  

13.5  ควำมสำมำรถ/ทักษะอื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.6  ใบอนุญำตขับข่ี  รถจักรยำนยนต ์  รถยนต ์  รถอื่นๆ ระบุ............................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

วันท่ีรับแจ้งต ำแหน่งงำน            วันท่ีครบก ำหนดส่งรำยชื่อผูส้มัครงำน .......................................................  

วัน/เวลำ ท่ีส่งผู้สมัครงำนไปพนนำยจ้ำง ...........................................................................            

ลงชื่อ........................................................................เจ้ำหน้ำที่จัดหำงำน 

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

  ว/ด/ป............................................................................   

ปวส.
ปรญิญาตรี

-โยธา/ก่อสรา้ง
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ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

เลขท่ีใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง   รหัสอุตสำหกรรม (เจ้ำหน้ำท่ีระบ)ุ  

1. เลขทะเบียนนิติบคุคล
หรือเลขประจ ำตัวประชำชน

2. ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จ ำนวนลูกจ้ำง             คน ประเภทธุรกิจ...............................................................................................................................................

ที่ตั้ง เลขท่ี                       ช่ืออำคำร-หมู่บ้ำน ................................................................................................................................................

ห้องเลขท่ี         ช้ันท่ี       หมู่ที ่           ถนน..........................................................

แขวง/ต ำบล         วดัโสมนัส   เขต/อ ำเภอ
  ซอย        

   จังหวัด.................................................................

หมำยเลขโทรศัพท์                     หมำยเลขโทรสำร................................................................................

ผู้ติดต่อ                                โทรศัพท ์                             E-mail………………………………………………………..

3. ต ำแหน่งงำน  จ ำนวนอัตรำ................................................................. 

4. ค่ำจ้ำง ตั้งแต่   บำท  ถึง  บำท  ต่อ   ช่ัวโมง  วัน   เดือน 

5. สวัสดิกำร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ประเภทงำน  ประจ ำ   ช่ัวครำว (ตำมเงื่อนไขนำยจ้ำง)   Part-time 

7. สถำนท่ีปฏิบัติงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

กำรเดินทำง รถเมล/์รถไฟฟ้ำ/รถไฟฟ้ำใต้ดิน/เรือ/อื่นๆ      (กรุณำแนบแผนท่ี ถ้ำมี) 

8. วันและเวลำท ำงำน................................................................................................................................................................................................

9. วิธีกำรคัดเลือกผู้สมคัรงำน       สอบข้อเขียน (ด้ำนใดบ้ำง) ............................................................................................................................     

 สอบสัมภำษณ์     อื่นๆ ระบุ....................................................................................................  

10. ค ำบรรยำยลักษณะงำน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ออกแบบงานโครงสรา้ง งานถนน งานสะพาน เป็นตน้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. บริบท/สภำพกำรท ำงำน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บรษัิท เอ็ม.ว.ีเอส.คอนซัลแท้นส์ จํากัด
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สํารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

111/83 ราชดาํเนินคอนโดมิเนียม

- 4 - - นครสวรรรค์

กรงุเทพมหานคร

02-629-9700 02-629-8930

คณุสมชาย  ช่องชนิล 086-357-2480 mvs-consultants@hotmail.com
3 อัตรา

- ประกันสังคม

สํานักงานควบคมุงานโครงการจังหวดักาฬสินธุ์

วนัจันทร ์- วนัเสาร ์เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (หยุดวนัอาทิตย์ 1 วนั)

- งานสนาม ณ สถานที� โครงการฯ

- งานสนาม ณ สํานักงานควบคมุงานก่อสรา้ง

ป้อมปราบศัตรพู่าย

18,000

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วศิวกรสนาม

20,000



12. สไตล์กำรท ำงำน/บุคลิกภำพ โปรดระบุ 3 ล ำดับแรกที่ส ำคัญ

     เพียรพยำยำม (Achievement/Effort)       คิดริเริ่ม (Initiative) 

     ปรับตัว/ยืดหยุ่น (Adaptability/Flexibility)       คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) 

     คิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)       ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity) 

      ใส่ใจในรำยละเอียด (Attention to Detail)              มีภำวะผู้น ำ (Leadership) 

      ห่วงใยผู้อื่น (Concern for Others)       อดทนต่ออุปสรรค (Persistence) 

      ท ำงำนร่วมกัน (Cooperation)       ควบคุมอำรมณ์ให้เป็นปกติ (Self Control) 

      มีควำมน่ำเช่ือถือ/รับผิดชอบ (Dependability)       เข้ำสังคม (Social Orientation) 

      ท ำงำนโดยล ำพัง (Independence)       ทนควำมเครียดได้ (Stress Tolerance) 

       อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................... 

13. คุณสมบัติของผูส้มัครงำน

13.1  เพศ        ชำย       หญิง ไม่ระบ ุ อำยุระหว่ำง             ปี  ถึง   ปี 

 ส่วนสูง   ซ.ม.  น้ ำหนัก           กก.  สถำนภำพ   โสด    สมรส    อื่นๆ 

        สภำพทำงทหำร        พ้นภำระทำงทหำร    ยังไม่เกณฑ์ทหำร 

13.2  วุฒิกำรศึกษำ ขั้นต่ ำ   ถึงวุฒิสูงสุด .............................................................................           

 สำขำ  เกรดเฉลี่ย.....................................        

13.3  ประสบกำรณ์ท ำงำน        เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำ             มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ  ปี ไม่จ ำกดั 

13.4  ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ   ภำษำ อ่ำน ฟัง พูด เขียน 

 -  อังกฤษ  ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

 -        ทักษะโดยรวม       ใช้สื่อสำร   ใช้ทำงธุรกิจ 

    ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….…..……….  

13.5  ควำมสำมำรถ/ทักษะอื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ใบรับรอง (Certificate) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.6  ใบอนุญำตขับข่ี  รถจักรยำนยนต ์  รถยนต ์  รถอื่นๆ ระบุ............................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

วันท่ีรับแจ้งต ำแหน่งงำน            วันท่ีครบก ำหนดส่งรำยชื่อผูส้มัครงำน .......................................................  

วัน/เวลำ ท่ีส่งผู้สมัครงำนไปพนนำยจ้ำง ...........................................................................            

ลงชื่อ........................................................................เจ้ำหน้ำที่จัดหำงำน 

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

  ว/ด/ป............................................................................   

ปวส.
ปรญิญาตรี

-โยธา/ก่อสรา้ง
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