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โปรดกรอกข้อความต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

 
 

ส่วนที่ 1  ประวัตส่ิวนตัว 
1.1 ช่ือและนามสกลุ (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................................................... 
1.2 สญัชาต.ิ.........................................เชือ้ชาต.ิ....................................ศาสนา.......................................... 
1.3 เกิดวนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ...................อาย.ุ.............ปี..............เดือน (นบัถงึวนัสมคัร) 
1.4 ภมูิล าเนาเดิมบ้านเลขท่ี...................ต าบล.........................อ าเภอ.........................จงัหวดั...................... 
1.5 ท่ีอยู่ปัจจบุนั...................................ซอย.......................................ถนน................................................. 
      ต าบล.............................อ าเภอ..........................จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย์........................ 
      โทรศพัท์......................................................... 
1.6 ท่ีอยู่ปัจจบุนัของท่าน     เป็นบ้านตวัเอง  บ้านบิดา/มารดา/ญาติ   เป็นบ้านเช่า 
      เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก...................................................... 
1.7 สถานภาพการสมรส  โสด   สมรส  หย่า   หม้าย 
1.8 ช่ือและนามสกลุภรรยา/สาม.ี......................................................อาชีพ.................................................. 
      สงักดัหน่วยงาน.............................................................................จงัหวดั............................................ 
1.9  ยงัไมม่ีบตุร 
      มีบตุร...........คน บตุรคนท่ี 1 อาย.ุ.........ปี..........เดือน    เรียนชัน้.............โรงเรียน............................. 
             บตุรคนท่ี 2 อาย.ุ.........ปี..........เดือน    เรียนชัน้.............โรงเรียน............................. 
             บตุรคนท่ี 3 อาย.ุ.........ปี..........เดือน    เรียนชัน้.............โรงเรียน............................. 
1.10 ช่ือและนามสกลุบิดา...............................................................อาชีพ................................................... 
      ยงัมีชีวิตอยู่   ถงึแก่กรรม 

1.11 ช่ือและนามสกลุมารดา............................................................อาชีพ.................................................. 
 ยงัมีชีวิตอยู่   ถงึแก่กรรม 

1.12 ความสามารถพิเศษ 1......................................................................................................................... 
              2......................................................................................................................... 
 

 

 
ติดรูป 

 

ใบสมัครเข้าท างาน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2  ประวัตกิารศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา ตัง้แต่ 

(เดือน-ปี) 
ถงึ 

(เดือน-ปี) 
วุฒทิี่ได้รับ 

ระบุสาขาวิชา 
ประถมศกึษา     

มธัยมศกึษาตอนต้น     

มธัยมศกึษาตอนปลาย     

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ     

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     

 
ส่วนที่ 3  ประวัตกิารท างาน 

สถานที่ ต าแหน่ง เงนิเดือน ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน 

(ตัง้แต่-ถงึ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
สถานที่ท างานในปัจจุบัน 

สถานที่ ต าแหน่ง เงนิเดือน ตัง้แต่ 

 

 

 

 

   

หมายเหตุ  (ต าแหน่งอาจารย์ให้น าหนงัสือรับรองการท างานทกุแห่งมาด้วย เพ่ือขออนมุตัิบรรจเุงินเดือนสงูกวา่วฒิุ 

                    ปีละ  1  ขัน้) 
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ส่วนที่ 4  ประวัตกิารฝึกอบรม/ดูงาน 

เร่ือง สถานที่ ระยะเวลาที่ฝึกอบรม/ดูงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ส่วนที่ 5  ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องพดูได้, อา่นออก, เขียนได้) 
ภาษา พูดได้ อ่านออก เขียนได้ 

องักฤษ    

จีน    

ญ่ีปุ่ น    

อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ.............................    

 
ส่วนที่ 6   
6.1  ประวตัิความดีความชอบ 

เล่ือนขัน้เงนิเดือนเป็นกรณีพเิศษ 

(2 ขัน้ หรือ 1.5 ขัน้) 
ประจ าปีงบประมาณ 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

6.2  ประวตัิการถกูลงโทษทางวินยั 
   ไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยั 

 เคยถกูลงโทษทางวินยั 
เร่ือง........................................................................................................ 
โทษท่ีได้รับ.............................................................................................. 
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6.3  งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า 
        1. ..................................................................................................................................................... 
        2. ..................................................................................................................................................... 
        3. ..................................................................................................................................................... 
        4. ..................................................................................................................................................... 
6.4  ข้าพเจ้าขอสมคัรท างานในต าแหน่ง 
   อาจารย์ 
   พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ ต าแหน่ง.............................................................. 

  พนกังานเงินรายได้ สายสนบัสนนุวิชาการ ต าแหน่ง.................................................................. 
6.5  หลกัฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมคัร 
   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ข้าราชการ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 
 ส าเนาใบประกาศนียบตัร 
 ส าเนาใบปริญญาบตัร 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 
 ผลงานทางวิชาการ จ านวน.........................เลม่ (ถ้าม)ี 

6.6  ข้าพเจ้าขอเสนอผู้มีรายนามตอ่ไปนี ้  ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาหรือผู้อื่นท่ีผู้สมคัรใกล้ชิดและมีอาชีพการงานท่ี 

       น่าเช่ือถือ  จ านวนอย่างน้อย  2  คน   (ต้องเป็นบคุคลท่ีมีภมูิล าเนาอยู่ในประเทศไทยและสามารถติดตอ่ได้ 
       สะดวก) 
       1) ช่ือ...................................................................นามสกลุ................................................................. 
            ต าแหน่ง..........................................................หน่วยงาน............................................................... 
            เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก....................................................................... 
       2) ช่ือ...................................................................นามสกลุ................................................................. 
            ต าแหน่ง..........................................................หน่วยงาน............................................................... 
            เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก....................................................................... 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความท่ีข้าพเจ้ากรอกในใบสมคัรนีค้รบถ้วนถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 

 

     (ลงช่ือผู้สมคัร)............................................................ 
     วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.................. 

 

 



 

 

 

 

1.  ช่ือ...........................................................นามสกลุ............................................................................... 
     สญัชาต.ิ.......................................เชือ้ชาติ.......................................ศาสนา........................................... 
2.  เกิดวนัท่ี................................เดือน...................................................พ.ศ............................................... 
    อาย.ุ.................................ปี...............................เดือน....................................วนั (นบัถงึวนัย่ืนใบสมคัร) 
3.  เกิดต าบล...........................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั....................................... 
4.  ท่ีอยู่ปัจจบุนับ้านเลขท่ี............................ถนน.......................................ต าบล......................................... 
     อ าเภอ...................................................จงัหวดั...................................โทรศพัท์..................................... 
5.  ขอสมคัรเข้ารับราชการในต าแหน่ง...................................................หน่วยงาน........................................ 
6.  ช่ือและนามสกลุบิดา.......................................................................สญัชาต.ิ.......................................... 
     เชือ้ชาต.ิ....................................ศาสนา..........................................อาชีพ.............................................. 
     ยงัมีชีวิตอยู่    ถงึแก่กรรม 

7.  ช่ือและนามสกลุมารดา....................................................................สญัชาต.ิ......................................... 
    เชือ้ชาต.ิ....................................ศาสนา..........................................อาชีพ.............................................. 

  ยงัมีชีวิตอยู่    ถงึแก่กรรม 

8.  สถานภาพการสมรส   โสด     สมรส    หย่า 
     ช่ือภรรยาหรือสามี.......................................................นามสกลุ............................................................. 
     สญัชาต.ิ.......................เชือ้ชาต.ิ........................ศาสนา.........................อาชีพ....................................... 
     หน่วยงาน.............................................................................................. 
9.  บิดา มารดา สามีหรือภรรยา เคยต้องโทษในกรณีเหลา่นีห้รือไม ่

     (1) ท าความผิด ความอาญาวา่ด้วยความผิดฐานประทษุร้ายตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และ 
          ราชอาณาจกัร 
     (2) ถกูเนรเทศ 
     (3) ถกูสัง่ให้อยู่ในเขตอนัมีก าหนด 
          ..................................................................................................................(ถ้าเคยให้ระบวุา่กรณีใด) 
10.  ประวตัิการท างาน 

สถานที่ ต าแหน่ง เงนิเดือน ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน 

(ตัง้แต่-ถงึ) 
    

    

    

    

 

 

 

ใบสมัครเข้ารับราชการในต าแหน่งอาจารย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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11.  ประสบการณ์ในการสอนวิชา.................................................สถาบนั.................................................... 
       ตัง้แตเ่ดือน...............................พ.ศ.....................ถงึเดือน......................................พ.ศ........................ 
12.  สถานท่ีท างานในปัจจบุนั 

สถานที่ ต าแหน่ง เงนิเดือน ตัง้แต่ 

 

 

 

   

13.  ประวตัิการศกึษา 
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ตัง้แต่ 

(เดือน-ปี) 
ถงึ 

(เดือน-ปี) 
วุฒทิี่ได้รับระบุสาขา 

วิชาเอก 

     

     

     

     

     

     

14.  ความรู้พิเศษ 

       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
15.  การดงูานหรือวิจยั 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
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16.  หนงัสือหรือบทความทางวิชาการที่เรียน 

       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
17. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้ค ารับรองโดยสตัย์จริงวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้อ 7. 
       แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั  
       พ.ศ. 2507 ทกุประการ และข้อความท่ีกลา่วข้างต้นนี ้ล้วนเป็นความสตัย์จริงทัง้นัน้ 

18.  หลกัฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมคัร 
  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ข้าราชการ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 
 ส าเนาใบประกาศนียบตัร 
 ส าเนาใบปริญญาบตัร 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 
 ผลงานทางวิชาการ จ านวน.........................เลม่ (ถ้าม)ี 

19.  ข้าพเจ้าขอเสนอผู้มีรายนามตอ่ไปนี ้  ซึง่เป็นอาจารย์ผู้สอน   ควบคมุการวิจยั   หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา  หรือ 
       ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้อื่นท่ีผู้สมคัรใกล้ชิดและมีอาชีพการงานท่ีน่าเช่ือถือจ านวนอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ เขียน   
       หนงัสือรับรองเข้ารับราชการในต าแหน่งอาจารย์           (ต้องเป็นบคุคลท่ีมีภมูิล าเนาอยู่ในประเทศไทยและ 
       สามารถติดตอ่ได้สะดวก) 
       1) ช่ือ...................................................................นามสกลุ................................................................. 
            ต าแหน่ง..........................................................หน่วยงาน............................................................... 
            เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก....................................................................... 
       2) ช่ือ...................................................................นามสกลุ................................................................. 
            ต าแหน่ง..........................................................หน่วยงาน............................................................... 
            เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก....................................................................... 
 

 

     ลงนาม.............................................................ผู้สมคัร 
     ย่ืนใบสมคัรวนัท่ี............เดือน...............พ.ศ................. 



ค ารับรอง 
 

       ต าบล............................................................ 
      วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ..................
  

ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่งหน้าท่ี........................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวา่......................................................................................เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและตัง้อยู ่
ในวฒันธรรมอนัดี และขอรับรองวา่ข้อความท่ี.................................................................................................. 
ได้กลา่วมาข้างต้น นัน้ ถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงทกุประการ 
 

 
      (ลงนาม).........................................................ผู้ รับรอง 
 
ความเหน็เจ้าหน้าที่ 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
ค าส่ัง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ค ารับรอง 
 

       ต าบล............................................................ 
      วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ..................
  

ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่งหน้าท่ี........................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวา่......................................................................................เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและตัง้อยู ่
ในวฒันธรรมอนัดี และขอรับรองวา่ข้อความท่ี.................................................................................................. 
ได้กลา่วมาข้างต้น นัน้ ถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงทกุประการ 
 

 
      (ลงนาม).........................................................ผู้ รับรอง 
 
ความเหน็เจ้าหน้าที่ 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
ค าส่ัง 

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

 

 

 

 

 

 

 


