
แบบสรุปข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8) 

ชื่อ – สกุล    
  

ภาพถ่าย 
ขนาด 2 นิ้ว 

  
 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  สาขา  
สถานศึกษา  
ระดับปริญญาโท  สาขา  

สถานศึกษา  
ระดับปริญญาเอก สาขา  
สถานศึกษา  

ชื่อสถานทีท่ างานปัจจุบัน  เลขที่  ซอย  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  โทรศัพท์  E-mail  
ต าแหน่ง  
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ (สรุปข้อมูลที่เด่นชัดและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุด) 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อความที่ต้องการสื่อไปถึงสมาชิก 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ผู้สมัครตามมาตรา 24 (1) หรือมาตรา 24 (2) ต้องพิมพ์รายละเอียดข้อมูลภายในพ้ืนที่แต่ละส่วนของ
แบบพิมพ์ที่ก าหนดนี้ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 เท่านั้น ห้ามใช้กระดาษต่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจลบข้อความที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เป็นต้น 



ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวศิวกรจากสมาชิกสามัญ 

และด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (2) 

     วนัท่ี...............เดือน........................................... พ.ศ. ............ 
ใบสมคัรเลขท่ี.....................(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีกรอก) 
ขำ้พเจำ้ 
1. ช่ือ - สกลุ ......................................................................................................................................................................................... 
    บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี....................................................................................สญัชำติ........................................................ 
2. เกิดวนัท่ี..........................................เดือน......................................................... พ.ศ. .....................อำย.ุ.........................................ปี 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี...................................ถนน.................................................หมู่ท่ี / ซอย.............................................................. 
    ต ำบล / แขวง .......................................................อ ำเภอ / เขต ................................................ จงัหวดั ........................................... 
    หมำยเลขโทรศพัท ์........................................โทรสำร ....................................... E-mail ............................................................. 
4. สถำนท่ีท ำงำนปัจจุบนั ................................................................................ เลขท่ี ............................ ถนน ..................................... 
    หมู่ท่ี / ซอย ............................................. ต  ำบล / แขวง ................................................. อ ำเภอ / เขต ............................................ 
    จงัหวดั ............................................................โทรศพัท ์..............................................โทรสำร ..................................................... 
5. สถำนท่ีในกำรติดต่อ   ข     ขอ้ 3  ขอ้ 4 
6. อำชีพ............................................................................. ต  ำแหน่ง..................................................................................................... 
7. คุณวฒิุกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี.......................................................................จำกสถำบนั........................................................... 
                              ระดบัปริญญำโท.........................................................................จำกสถำบนั........................................................ 
                              ระดบัปริญญำเอก........................................................................จำกสถำบนั......................................................... 
8. ไดรั้บใบอนุญำตประกอบวชิำชีพวศิวกรรม ระดบั        สำมญัวศิวกร        วฒิุวศิวกร สำขำ ...........................................................
เลขทะเบียน................................................................................ 
     หำกเป็นสมำชิกหลำยสำขำ ประสงคจ์ะสมคัรในสำขำ ............................................................................... (สมคัรไดส้ำขำเดียว) 
9.  ไดรั้บใบอนุญำตฯ ระดบัสำมญัวศิวกร คร้ังแรกวนัท่ี ............ เดือน .................................. พ.ศ. ................ นบัถึงวนัส้ินสุดกำร   
     รับสมคัรกรรมกำรสภำวศิวกร มีระยะเวลำรวม........ ปี .........เดือน (เฉพำะกรณีผูส้มคัรไดรั้บใบอนุญำตฯ ระดบัสำมญัวศิวกร) 
10. ขอรับรองว่ำขำ้พเจ้ำมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม ตำมมำตรำ 24 (2) และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญติัวิศวกร  

พ.ศ. 2542 ทุกประกำร ดงัต่อไปน้ี  
(1)  ด ำรงต ำแหน่งเป็นคณำจำรยป์ระจ ำในสถำบนัอุดมศึกษำระดบัปริญญำ โดยมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัท่ีตนสงักดั 

(2)  เป็นสมำชิกสำมญัและไดรั้บใบอนุญำตระดบัสำมญัวศิวกรมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สิบปีนบัถึงวนัส้ินสุดกำรรับสมคัร หรือระดบั
วฒิุวศิวกร 

 (3)  ไม่เคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญำต หรือเพิกถอนใบอนุญำต 

(4)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
       ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้มูลขำ้งตน้ถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

        (ลงช่ือ) ...................................................................... ผูส้มคัร 

                   (......................................................................) 
ตรวจสอบแลว้ 
□       คุณสมบติัครบถว้น       ใหห้มำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัรหมำยเลข ....................... 
□       ขำดคุณสมบติัโดยเหตุ............................................................................................................................................................. 

 

               (ลงช่ือ) ................................................................................ 
               (นำยเอนก ศิริพำนิชกร) 

                                      ผูอ้  ำนวยกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำวิศวกร (สมยัท่ี 8) 
                                                                             ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำวิศวกร (สมยัท่ี 8) 

 

 

ภำพถ่ำย 
ขนำด 2 น้ิว 

  

 

 

  



แบบหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 
เพ่ือประกอบการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวศิวกรตามมาตรา 24 (2) 

 
 
วนัท่ี .............. เดือน .................................. พ.ศ. ............ 
 

  ขา้พเจา้ (ระบุ) .....................................................................................ในนามของอธิการบดี 
สถาบนัการศึกษา (ระบุ) ................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองวา่ นาย / นาง / นางสาว (ช่ือ – ช่ือสกุล) ................................................................ 
เป็นบุคลากรในสถาบนัการศึกษาแห่งน้ี   
 
  โดยด ารงต าแหน่งคณาจารยป์ระจ าคณะ............................................................................... 
รับผดิชอบท าหนา้ท่ีสอนในสาขาวชิา.............................................................................................................. 
เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี ................... เดือน ............................................... พ.ศ. ..............จนถึงปัจจุบนั  
 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                (...............................................................) 
                      ต  าแหน่ง  อธิการบดีหรือเทียบเท่า 
       สถาบนั ............................................................. 
        .............. / ............................... / .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ค  าวา่เทียบเท่า หมายความถึง ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ผูบ้ญัชาการโรงเรียน

นายเรือ ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-JmKy5_ZAhWLOY8KHQf6AmMQFghKMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.nkrafa.ac.th%2F&usg=AOvVaw3RMpNq5NTsgNfKamJYIYLG
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