เลขที่................................................
ตาแหน่ง...........................................

ใบสมัครเข้ าทางาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรดกรอกข้ อความต่ อไปนีใ้ ห้ ครบถ้ วนถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ

ติดรู ป

ส่ วนที่ 1 ประวัตสิ ่ วนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................................................................
1.2 สัญชาติ..........................................เชื ้อชาติ.....................................ศาสนา..........................................
1.3 เกิดวันที่.................เดือน.......................พ.ศ...................อายุ..............ปี ..............เดือน (นับถึงวันสมัคร)
1.4 ภูมิลาเนาเดิมบ้ านเลขที่...................ตาบล.........................อาเภอ.........................จังหวัด......................
1.5 ที่อยู่ปัจจุบนั ...................................ซอย.......................................ถนน.................................................
ตาบล.............................อาเภอ..........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์.........................................................
1.6 ที่อยู่ปัจจุบนั ของท่าน  เป็ นบ้ านตัวเอง
 บ้ านบิดา/มารดา/ญาติ
 เป็ นบ้ านเช่า
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก......................................................
1.7 สถานภาพการสมรส  โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้ าย
1.8 ชื่อและนามสกุลภรรยา/สามี.......................................................อาชีพ..................................................
สังกัดหน่วยงาน.............................................................................จงั หวัด............................................
1.9  ยังไม่มีบตุ ร
 มีบตุ ร...........คน บุตรคนที่ 1 อายุ..........ปี ..........เดือน เรี ยนชัน.............โรงเรี
้
ยน.............................
บุตรคนที่ 2 อายุ..........ปี ..........เดือน เรี ยนชัน.............โรงเรี
้
ยน.............................
บุตรคนที่ 3 อายุ..........ปี ..........เดือน เรี ยนชัน.............โรงเรี
้
ยน.............................
1.10 ชื่อและนามสกุลบิดา...............................................................อาชีพ...................................................
 ยังมีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรม
1.11 ชื่อและนามสกุลมารดา............................................................อาชีพ..................................................
 ยังมีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรม
1.12 ความสามารถพิเศษ 1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................

-2ส่ วนที่ 2 ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ตัง้ แต่
(เดือน-ปี )

ถึง
(เดือน-ปี )

วุฒทิ ่ ไี ด้ รับ
ระบุสาขาวิชา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ
ส่ วนที่ 3 ประวัตกิ ารทางาน
สถานที่

ตาแหน่ ง

เงินเดือน

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
(ตัง้ แต่ -ถึง)

สถานที่ทางานในปั จจุบัน
สถานที่

ตาแหน่ ง

เงินเดือน

ตัง้ แต่

หมายเหตุ (ตาแหน่งอาจารย์ให้ นาหนังสือรับรองการทางานทุกแห่งมาด้ วย เพื่อขออนุมตั ิบรรจุเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ
ปี ละ 1 ขัน)
้

-3ส่ วนที่ 4 ประวัตกิ ารฝึ กอบรม/ดูงาน
เรื่ อง

สถานที่

ระยะเวลาที่ฝึกอบรม/ดูงาน

ส่ วนที่ 5 ความสามารถทางด้ านภาษาต่ างประเทศ (ทาเครื่ องหมาย  ในช่องพูดได้ , อ่านออก, เขียนได้ )
ภาษา
พูดได้
อ่ านออก
เขียนได้
อังกฤษ
จีน
ญี่ปนุ่
อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................
ส่ วนที่ 6
6.1 ประวัติความดีความชอบ
เลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นกรณีพเิ ศษ
(2 ขัน้ หรื อ 1.5 ขัน้ )

ประจาปี งบประมาณ

6.2 ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
 เคยถูกลงโทษทางวินยั
เรื่ อง........................................................................................................
โทษที่ได้ รับ..............................................................................................

-46.3 งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจา
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................
6.4 ข้ าพเจ้ าขอสมัครทางานในตาแหน่ง
 อาจารย์
 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่ง..............................................................
 พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่ง..................................................................
6.5 หลักฐานที่ยื่นพร้ อมใบสมัคร
 รู ปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 1 นิ ้ว จานวน 1 รู ป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ าราชการ
 สาเนาทะเบียนบ้ าน
 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 สาเนาใบประกาศนียบัตร
 สาเนาใบปริ ญญาบัตร
 หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ ามี)
 ผลงานทางวิชาการ จานวน.........................เล่ม (ถ้ ามี)
6.6 ข้ าพเจ้ าขอเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี ้ ซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้อื่นที่ผ้ สู มัครใกล้ ชิดและมีอาชีพการงานที่
น่าเชื่อถือ จานวนอย่างน้ อย 2 คน (ต้ องเป็ นบุคคลที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในประเทศไทยและสามารถติดต่อได้
สะดวก)
1) ชื่อ...................................................................นามสกุล.................................................................
ตาแหน่ง..........................................................หน่วยงาน...............................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก.......................................................................
2) ชื่อ...................................................................นามสกุล.................................................................
ตาแหน่ง..........................................................หน่วยงาน...............................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก.......................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที่ข้าพเจ้ ากรอกในใบสมัครนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อผู้สมัคร)............................................................
วันที่.................เดือน..........................พ.ศ..................

