


5. ประวัติการศึกษาต้ังแตมัธยมตอนตนจนถึงการศึกษาขั้นสูงสุด 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา ปท่ีจบ 

มัธยมศึกษาตอนตน  

 

    

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/อาชีวะ 

    

อาชีวะศึกษาชั้นสูง

(ปวส.)/อนุปริญญาตรี 

    

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

   

 

6.  ประวัติการทํางาน 3 ปยอนหลัง             

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ระยะเวลา 

    

    

    

    

    

 

7. ประวัติการเปนผูประเมินคาทรัพยสิน 

เคยถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม 

 เคย สาเหตุคือ..................................................................................................................... 

  

 ไมเคย  

 

8. ประวัติการผานอบรมเก่ียวกับวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสินในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

หลักสูตรหรือวิชาชีพท่ีอบรม จัดโดย ระยะเวลา 

   

   

   

   

   

   

   

   



9.   ผลงานประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีสําคัญในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

ชื่อลูกคา/เจาของทรัพยสิน วัตถุประสงค วิธีการ

ประเมินคา 

วันท่ี

ประเมิน 

มูลคา

ทรัพยสิน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

10. กิจกรรมทางดานสังคม 

ชื่อสถานศึกษา / สมาคม / สโมสร ลักษณะกิจกรรม/ตําแหนง ระยะเวลา 

   

   

   

   

 

11.  บุคคลท่ีสามารถใหคํารับรองเก่ียวกับตัวทานได 

 11.1 ชื่อ- สกุล................................................อาชีพ.................................................................. ....... 

 ท่ีอยู/ท่ีทํางาน...................................................................................................................................

โทรศัพท.................................................................. 

 11.2 ชื่อ- สกุล................................................อาชีพ.................................................................. ....... 

      ท่ีอยู/ท่ีทํางาน.................................................................................................................................. 

      โทรศัพท...................................................................   

      ขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีทานประสงคจะเพิ่มเติมใหใชเนื้อท่ีตอไปนี ้

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ : ทานยินยอมใหสมาคมสามารถตรวจสอบประวัติทานหรือไม   



  ยินยอม     ไมยินยอมเนื่องจาก......................................................................................     

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีขาพเจาระบุไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

หากมีขอความตอนใดหรือขอความใดไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด  ขาพเจายินยอม

ใหสมาคมพิจารณาเพิกถอนการเปนผูประเมินหลักตามหลักเกณฑซึ่งสมาคมกําหนดไว และหาก

เปนการทําใหสมาคมไดรับความเสียหายขาพเจายินยอมใหสมาคมดําเนินคดีไดตามกฎหมาย 

 

                  ลายมือชื่อผูขอสมัครสอบเปนผูประเมินหลัก  

                    

          ...................................... 

                                          วันท่ี........../............./...........  

 

เอกสารประกอบการขอสมัครสอบ 

 
 รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป(รูปถายไมเกิน 6 เดือน หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา) 

 ระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) หรือ  ใบรับรองแสดงวุฒิการศึกษา      

 สําเนาทะเบียนบาน           สําเนาบัตรประชาชน 

 สําเนาบัตรสมาชิกสมาคม 

  หนังสือรับรองจากบริษัทหรือหนวยงานซึ่งลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัท หรือหัวหนา 

      หนวยงาน วาเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการประเมินคา 

      ทรัพยสินตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีสมาคมกําหนด  

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจากใบคําขอ 

1. ดานวุฒิการศึกษา............................  ผาน          ไมผาน 

2. ดานประสบการณอายุงาน...............   ผาน          ไมผาน 

3. ดานประสบการณผลงาน..................  ผาน          ไมผาน 

4. ดานการฝกอบรม.............................  ผาน          ไมผาน 

5. อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
 

สรุป : คณะกรรมการรวมของสมาคมไดพิจารณาแลวมีมติใหเปนผูมีสิทธิสอบไดคือช้ัน 

  วิสามัญ                               สามัญ                                วุฒ ิ

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...........................................กรรมการ 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...........................................กรรมการ 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...........................................กรรมการ 
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