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      วันที ่  ........................................................................................... 

        Date   
โปรดเขียนขอ้ความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
Please complete  all  information  on this form 
 
เอกสารประกอบการสมัคร                    รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป                             ส าเนาหลักฐานการศึกษา                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
Documents Required                             2  Photos (2 inch size)                     Copy of Transcript                              Copy of House Registration    
                       
         ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง                                      ใบรบัรองแพทย ์                                   หลักฐานการเกณฑ์ทหาร 
         Copy of  Identity  Card / Passport                                                         Medical Certificate                              Evidence of Military Service 
 
ต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร   Position  Applied  For 
           อาจารย์ผู้สอน   สาขา      .............................................................................      คณะ     ................................................................................ 
           Instructor  Department                 Faculty   
 
            เจ้าหน้าที่         หน่วยงาน  ............................................................................................................................................................................. 
            Non - Teaching  Staff, Office / Unit   
 
            ต าแหน่งอื่น  ..................................................................................  หน่วยงาน  ............................................................................................ 
            Other                         Office / Unit 
เงินเดือนที่ต้องการ   ..................................................................................  บาท / เดือน 
Expected Salary                    Baht / Month 
 
ประวัติส่วนตัว   Personal  History 
ชื่อ-สกุล  นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................................................................................... 
Name  Mr. / Mrs. / Miss                               ภาษาไทย  Thai Language                                              ภาษาอังกฤษ  English Language      
              
เกิดเมื่อวันที่ ..............................................  อายุ ............ ปี  น้ าหนัก ............... ก.ก. ส่วนสูง ..........................  ซ.ม.   หมู่เลือด ............................. 
Date of Birth         Age              Weight                      High                                                    Blood Group  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  Current Address  .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ Tel. No.................................. 
E-Mail  Address ...................................................................................................................................................................................................... 
เชื้อชาต ิ.........................................................  สัญชาติ  ..........................................................  ศาสนา .................................................................. 
Race                                                                 Nationality                                                        Religion  
บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทาง เลขที่  ................................................ วันหมดอายุ  ..........................  สถานที่ออกบัตร ....................................... 
Identity Card / Passport No.                                                                  Expiry Date                             Issued By  
สถานภาพทางทหาร                 ได้รับยกเว้น                        ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร                       ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
Military  Status                          Exempted                          Non Exempted                                        Passed 
สถานภาพการสมรส                  โสด                                   แต่งงานแล้ว                  แยกกันอยู่                    หม้าย                         หย่า 
Marital  Status                            Single                               Married                         Separated                     Widowed                   Divorced 
บิดา / มารดา                               อยู่ร่วมกัน                          แยกกันอยู่                      หย่า                             (บิดา / มารดา) ถึงแก่กรรม 
Parent                                          Live Together                   Separated                       Divorced                    Father/Mother  Deceased 
 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเรง่ด่วน   ช่ือ  ......................................................................................  ความสัมพันธ ์............................................. 
In case of  emergency, please contact   Name                                                                                      Relationship 
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................  โทรศัพท ์.................................................... 
Address                Telephone  No.  
 
 
 

ใบสมัครงาน 
Application Form For Employment  
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รายละเอียดครอบครัว 

Family  Details 
ชื่อ – นามสกุล 

 Name-Surname 
อาย ุ
Age 

อาชีพ / ต าแหน่ง 
Occupation/Position 

ที่อยู่/สถานที่ท างาน 
Work Address  

โทรศัพท ์
Telephone No. 

บิดา 
Father 

     

มารดา 
Mother 

     

พี่น้อง .................... คน 
Brother / Sister 

1.     

ท่านเปน็คนที่ .............. 
You are child  number 

2.     

 
 

3.     

ภรรยา / สามี 
Wife / Husband 

     

จ านวนบุตร  ...................................  คน 
No. of  Children       
 

ประวัติการศึกษา 
Education Background 
 

ระดับการศึกษา 
Level 

ชื่อสถาบันการศกึษา /ที่ตั้ง 
Institute/Location 

สาขา / คณะ 
Major / Faculty 

ตั้งแต่ พ.ศ. 
From Date 

ถึง พ.ศ. 
To Date 

คะแนนเฉลี่ย 
G.P.A. 

ประถมศึกษา 
Primary  School 

     

มัธยมศึกษา 
Secondary  School 

     

ปวช. 
Vocational College 

     

ปวท. / ปวส. 
Diploma Degree 

     

ปริญญาตร ี
Bachelor Degree 

     

ปริญญาโท 
Master Degree 

     

ปริญญาเอก 
Doctoral Degree 

     

อื่น ๆ 
Other 

     

โปรดระบุชื่อหัวข้อวทิยานิพนธ ์.................................................................................................................................................และแนบบทคัดย่อ 
Please specify the title of thesis  ..........................................................................................................................................and attach the abstract 
ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อในระดบั .............................................  ช่ือสถาบนัการศกึษา ....................................  สาขา ................................................ 
Level  of  Present  Study                                                          Institution                                                      Major  
ภาคปกติ                                     ภาคค่ า                                    อ่ืน ๆ  ...............................................  คาดว่าจะจบปี ............................................. 
Day  Time  Course                     Evening  Course                    Other                                                  Expected Date of Graduation  
 

ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน 
Job Training / Excursions / Apprenticeships 

ชื่อหลักสูตร 
Course 

สถาบัน 
Institution 

วุฒิที่ได้รับ 
Degree / Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

    
    
    
ความสามารถทางภาษา 
Language  Ability 
 

 

ภาษาต่างประเทศ 
Language 

การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing 

ความเข้าใจ 
Comprehension 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

ด ี
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

1.    อังกฤษ 
       (English) 

         

2.    อ่ืน ๆ  ……………………... 
       (Others)  

         

 



 3 
ความสามารถอื่น ๆ  
Other  Abilities 

พิมพ์ดีด 
Typing 

คอมพิวเตอร ์
Computer 

อื่น ๆ 
Others 

ไทย                                                 ค า / นาที 
Thai                                                 wpm. 

  

อังกฤษ                                             ค า / นาที 
English                                             wpm. 

  

ขับรถยนต์                         ได้                ไม่ได้ 
Able to Drive  Car             Yes               No 
ขับรถจักรยานยนต์            ได้                ไม่ได้ 
Able to Ride  Motorcycle        Yes               No          

มีรถยนต์ส่วนตัว               มี                 ไม่มี 
Own a  Car                       Yes              No 
มีรถจักรยานยนต์               มี                 ไม่มี 
Own a  Motorcycle          Yes              No          

ใบอนุญาตขับขี่             มี  เลขที่                       ไม่มี 
Driver’s  License         Yes #   . …………….   No 
ใบอนุญาตขับขี่             มี เลขที่                       ไม่มี 
Driver’s  License         Yes #   . …………….   No 

ประสบการณ์การท างาน  (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามล าดับ) 
Work Experience (Start with your most recent positions) 
1.  ชื่อบริษัท 
     Company  Name 

ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                                                                    โทรศัพท ์
Address                                                                                                                                               Telephone No. 
ลักษณะงานที่รบัผิดชอบโดยย่อ 
Responsibilities in Brief  
วันเริ่มงาน                                  ถึง 
Date of  Employment                To 

ต าแหน่งแรกเข้า 
Starting  Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Finishing  Position 

เงินเดือนแรกเข้า                          บาท/เดือน 
Starting  Salary                           Baht/Month 

เงินเดือนสุดท้าย                          บาท/เดือน   
Finishing  Salary                        Baht/Month 

รายได้อื่น ๆ                                บาท/เดือน   
Other Benefits                            Baht/Month 

เหตผุลที่ออกจากงาน 
Reason  For  Leaving 
 

2.  ชื่อบริษัท 
     Company  Name 

ประเภทธุรกิจ 
Type of Business 

ที่อยู่                                                                                                                                                    โทรศัพท ์
Address                                                                                                                                               Telephone No. 
ลักษณะงานที่รบัผิดชอบโดยย่อ 
Responsibilities in Brief  
วันเริ่มงาน                                  ถึง 
Date of  Employment                To 

ต าแหน่งแรกเข้า 
Starting  Position 

ต าแหน่งสุดท้าย 
Finishing  Position 

เงินเดือนแรกเข้า                          บาท/เดือน 
Starting  Salary                           Baht/Month 

เงินเดือนสุดท้าย                          บาท/เดือน   
Finishing  Salary                        Baht/Month 

รายได้อื่น ๆ                                บาท/เดือน   
Other Benefits                            Baht/Month 

เหตผุลที่ออกจากงาน 
Reason  For  Leaving 
โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลทีส่ามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได ้
Please  provide names of people who are able to provide a professional reference. 
 

ช่ือ - นามสกุล 
Name-Surname 

ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู่/สถานที่ท างาน 
Work Address 

โทรศัพท ์
Telephone No. 

    
    
    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเปน็ความจรงิทุกประการ  ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยสอบ
ประวัติเกี่ยวกับข้าพเจ้าได้  และหากข้าพเจ้าได้รบัการพิจารณาเข้าท างาน  และมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง  
ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยยกเลกิสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทนัที   โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงนิชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจาก
มหาวิทยาลัย 
 I  certify  that  the above statements   attached documents are  correct and true in every respect.  I understand that providing 
incorrect,  incomplete, or false  information  will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment 
without any compensation or severance pay whatsoever. 
 
       ลงช่ือ  ..................................................................................  ผู้สมัคร 
       Signature  ( ....................................................................... )  Applicant 
                     วันที ่          ...................../................................/.................. 
       Date     
        
ส่วนนี้เป็นของเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยพายัพ   For Official  Use   
          เอกสารครบและถูกต้อง                  เอกสารยังไม่ครบ  ขาด .......................................................................................................................... 
          Complete and correct                      Incomplete.           Missing :             ................................................................................ ช่ือผู้รับสมัคร 
                        ..................../................................/....................    Receiver 
       



 4 
              

                                                                           โปรดเขียนแผนที่บ้านของท่านโดยสงัเขป 
                                       Please draw a map showing location of your present residence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


