
ติดภาพถ่าย

                      ต ำแหน่ง Photo attached

ชื่อและนามสกุล
(ภาษาไทย)……......……………………………………………………….……………………….     เพศ………………..
Name  and  surname                           Sex
(ภาษาอังกฤษ)……….……………………………………………………………………………………………………..
วันที่เกิด………………………………………………    ปัจจุบันอายุ……………ปี    ภูมิล าเนา…………………………..
Date  of  brith                                                                                         Age                                    Place  of  brith

เชื้อชาติ……………   สัญชาติ……………   ศาสนา………………    บัตรประจ าตัวเลขที…่……………………………..
Race                            Nationality                 Religion                         I.D. card  or  Passport  No:
ออกให ้ ณ………………………………………………………………     หมดอายุวันที่………………………………..
issued  at                                                                                                     Expired  date
ที่อยู่ที่บ้าน       ……………………………………………………………………………………………………………..
Home  address………………………………………………………………    โทรศัพท/์Tel……………………………..
ที่อยู่ที่ท างาน   ……………………………………………………………………………………………………………..
Office  address………………………………………………………………   โทรศัพท/์Tel……………………………..
                                                                                                                                              E-mail  address…………………………………
สถานภาพสมรส โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง
Marital  Status Single Married Divorced / Separated

ชื่อคู่สมรส………………………………………   สัญชาติ……………  ศาสนา……………  อาชพี……………………..
spouse's  name  and  address                                            Nationality                      Religion                         Occupation

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………..
Company's  name  and  address

จ านวนบุตร………………………คน    อายุบุตรเรียงตามล าดับ  (1)…………  (2)…………  (3)…………  (4)…………
No.  of  children                                            Ages  of  children  respectively
ประวัติการศึกษา
Education

สถานศึกษา ชว่ง  พ.ศ. ที่ วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก GPA
College  or  University  Attended ศึกษา Degree  and  Major

Year (from/to)

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

ใบสมคัรงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
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ประวัติการท างาน (ใหเ้รียงล าดับจากงานปัจจุบัน)
Experience  record  (Please  begin  with  your  present  or  most  recent  employment)

ต าแหน่ง ชื่อสถานที่ท างาน ระยะเวลาท างาน ลกัษณะงาน/หน้าที่ ชื่อผู้บังคบั- รายได้ เหตุผลของการ

Job  Title Employer  and Dates of Employment โดยสังเขป บัญชา ต่อเดือน ลาออก
address (ระบุเดอืน และ พ.ศ.) Job  Description Supervisor's monthly reason  for

(month  and  year name salary  leaving

from / to)
…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..
…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..
…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..
…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..
…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..

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

…………………..……………………….…………………..………………………………………… ………. ……………..
ความรู้พิเศษและความช านาญเชงิวิชาการ
Professional  Affiliations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

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

งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม
Academic  or  public  service

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

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

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

ความรูภ้าษาต่างประเทศ  (ดีมาก   ดี   พอใช้   อ่อน)
Language  (Please  indicate  Excellent ,   Good ,   Fair ,    Poor)  

ภาษา / Language ฟัง / Listening พูด / Speaking อ่าน / Reading เขยีน / Writing
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งานอดิเรกหรือความสนใจ
Hobbies  or  outside  interests

รายช่ือบุคคลที่สามารถให้ค ารับรองได้
References

Advisor  or  supervisor's  name

ที่ท ำงำน/ที่อยู่
Relationship                                                                                           Address

โทรศัพท์ / Tel.

ถ้ำได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งคณบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ท่ำนพร้อมหรือไม่   อย่ำงไร        How  soon  can  you  start  if  accepted  for  employment ?

พร้อมที่จะมำบรรจุเป็นพนักงำนของมหำวิทยำลัยได้ทันที
As  soon  as  required

มีข้อผูกพัน ต้องท ำงำนที่เดิมจนถึงวันที่
Contract  with  the  former  employer  until    :

เงินเดือนที่คำดหวัง  (โปรดระบ)ุ 
Proposed  Salary

อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ 
Other    :    (Please  detail)

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
I  hereby  certify  that  all  the  statements  made  in  this  application  for  employment  are  true  and  correct

(ลงชื่อ) ผู้สมัคร
Applicant's  singnature

Dated

1.  ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้วถูกต้อง
เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน

มีปัญหำคือ…………………………….

……………………………………..
                เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
                …..../……./…….

เฉพาะเจา้หน้าที่ของมหาวิทยาลัย

วันที่ย่ืนใบสมัคร                     /                     /

อำจำรย์ที่ปรึกษำ / ผู้บังคับบัญชำระดับต้น

เกี่ยวข้องเป็น


