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เลขท่ีประจําตัวสอบ....................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
ติดภาพถาย 

Photo attached 

ใบสมัครพนักงานสายวิชาชีพอ่ืน 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  (จ) 

 
 
ตําแหนงที่สมัคร...............................เลขที่..............ประจําภาควิชา / คณะ.......................................................... 
Position applied     in the school of 
ชื่อและนามสกุล 
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................เพศ................................ 
Name and Surname 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................Sex................................ 
วันเดือนปเกิด..................................................................ปจจุบันอายุ....................ภูมิลําเนา................................................... 
Date of birth      Age   Place of birth 
เชื้อชาติ.........................สัญชาติ.........................ศาสนา..........................บัตรประชาชนเลขที่.................................................. 
Race   Nationality  Religion  I.D. Card or Passport NO: 
ออกให ณ...............................หมดอายุวันที่..........................น้ําหนัก.................สวนสูง...................กรุปเลือด....................... 
Issued at         Expired date       Weight          Height              Blood 
ที่อยูที่บาน.............................................................................................................................................................................. 
Home address.................................................................................................... โทรศัพท / Tel............................................ 
ที่อยูที่ทํางาน.......................................................................................................................................................................... 
Office address.................................................................................................... โทรศัพท / Tel………………………………. 
E-mail address……………………………………………… 
 
สถานภาพสมรส   โสด   สมรส   หมาย / หยาราง 
Marital Status    Single   Married   Divorced / Separated 
 
ชื่อ......................................................... สัญชาติ......................... ศาสนา.......................... อาชีพ............................................ 
Spouse’s name and address  Nationality  Religion  Occupation 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................ 
Company’s name and address 
จํานวนบุตร.................................คน อายุบุตรเรียงตามลําดับ  (1).............(2).............(3).............(4)............. 
No. of Children    Ages of children respectively 
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ประวตัิการศกึษาระดับอุดมศึกษา 
Education 

สถานศึกษาระดับอุดมศกึษา 
College or University Attended 

ชวง พ.ศ. ที่ศึกษา 
Year (from / to) 

วุฒิการศึกษาและสาขาวชิาเอก 
Degree and Major 

GPA 

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

 
ประวตัิการทาํงาน (ใหเรียงลําดับจากงานปจจุบัน) 
Experience record (Please begin with your present or most recent employment) 

ตําแหนง 
Job Title 

ชื่อสถานที่
ทํางาน 

Employer and 
address 

ระยะเวลาทํางาน 
Dates of 

Employment 
(ระบุเดือน และพ.ศ.)  
(month and year 

from / to) 

ลักษณะงาน/
หนาที่โดยสังเขป 
Job Description 

ชื่อผูบังคับ 
บัญชา 

Supervisor’
s name 

รายไดตอ
เดือน 

monthly 
salary 

เหตุผลของ
การลาออก 
reason for 

leaving 

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

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

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

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

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

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

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

……………….. …………... ……… …………… 

 
ความรูพิเศษและความชํานาญ 
Professional Affiliations 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ความรูภาษาตางประเทศ (ดีมาก, ดี, พอใช, ออน) 
Language (Please indicate Excellent, Good, Fair, Poor) 

ภาษา / Language ฟง / Listening พูด / Speaking อาน / Reading เขียน / Writing 
……………………….. ...……………………... ………………………... ………………………... ………………………... 
……………………….. ...……………………... ………………………... ………………………... ………………………... 
……………………….. ...……………………... ………………………... ………………………... ………………………... 
……………………….. ...……………………... ………………………... ………………………... ………………………... 

 
งานอดิเรกหรือความสนใจ 
Hobbies or outside interests 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ถาไดรับการคัดเลือกเขามาทํางานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ทานพรอมหรือไม อยางไร 
How soon can you start if accepted foe employment 
  
    พรอมที่จะมาบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลยัไดทันท ี
    As soon as required 
 
    มีขอผูกพัน ตองทํางานที่เดิมจนถึง เดือน............................................................................... 
    Contract with the former employer until 
  
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... 
    Other: (Please detail)  
 
ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
I hereby certify that all the statements made in this application for employment are true and correct 
 
         (ลงชื่อ).........................................................ผูสมัคร 
           Applicant’s signature 
         วันที่ยื่นใบสมัคร............./...................../.................. 
            Dated 
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พรอมใบสมัครนี้ ไดสงหลักฐานตอไปน้ีมาดวย (ใหทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนาขอความ) 

 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา    สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 
 สําเนาทะเบียนบาน     สําเนาบัตรใบสําคัญทางทหาร 
 สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ    สําเนาทะเบียนสมรส 
 สําเนาใบเปลีย่นชื่อสกุล     อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
เฉพาะเจาหนาที่รับสมัครงานของมหาวิทยาลยั 

1.   เอกสารและหลักฐานครบถวน    2. ไดรับเงินคาสมัครสอบ 
  มีปญหาคือ............................................................  ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 บาท 
  .............................................................................  ระดับปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 50 บาท 
 
 
  (ลงชื่อ).................................................................. (ลงชื่อ).......................................................ผูรับเงิน 
    เจาหนาที่รับสมัคร 
  ......................../............................/....................... 

 
 
 


