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งานบริหารงานทั่วไป  ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
 

แบบขออนุมัติอัตราจ้าง 
พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย 

        วันที่       เดือน                พ.ศ.     

เรื่อง  ขออนุมัติอัตราจ้างพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย       

เรียน  ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ผ่าน รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ผ่าน หัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ 

ด้วยงาน         มีความประสงค์ขออนุมัติจ้างพนักงาน
สถานะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตําแหน่ง                                     
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่                                                  

     เพ่ิมเติม  ทดแทน                                              
จํานวน             คน ชาย  หญิง  ไม่จํากัด  

 วุฒิการศึกษา ไม่จํากัดวุฒิ  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
    ปวช. สาขา                        ปวส. สาขา                                    

ปริญญาตรี สาขา                                              
ปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขา                                      

 ประสบการณ์ ต้องการ  ปี ไม่ต้องการ 
 ความรู้ความสามารถพิเศษ  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ 

อัตราเงินเดือน                           บาท/เดือน  ตามประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย           

สถานะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตําแหน่ง                                     
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่                                                  

เพ่ิมเติม  ทดแทน                                                             
จํานวน             คน ชาย  หญิง  ไม่จํากัด  

 วุฒิการศึกษา ไม่จํากัดวุฒิ  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
    ปวช. สาขา                        ปวส. สาขา                                    

ปริญญาตรี สาขา                                              
ปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขา                                      

ประสบการณ์ ต้องการ  ปี ไม่ต้องการ  
 ความรู้ความสามารถพิเศษ  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ 
 อัตราเงินค่าจ้าง                           บาท/วัน อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 183 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                 
 
ลงช่ือ                        หัวหน้างาน ลงช่ือ                            หัวหน้าฝ่าย 
       (                )         (                             ) 
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เรียน ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ผ่าน รองผู้จ
       ฟาร์ม ฝ่าย                                       

ัดการ 
. 

เรียน ผู้จ
       ฟาร

        ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน 

       เพ่ือโปรดพิจารณา 
       อ่ืน ๆ                                         

รดพิจารณา 

ลงชื่อ               

จึงเรียนมาเพื่อโป

 
           กุล) 
         เจ หน้าท่ีบ

       (นางสาวสรัญญา  สอตระ
          ้า ริหารงานท่ัวไป 

        วันท่ี                   

สําหรับเจาหนาท่ี 

เรียน ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย  

 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 อ่ืน ๆ                                         

าอนุมัติ 

     ลงชื่อ     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณ

                                 
(                                     ) 

                         ตําแหน่ง                                    

                          วันท่ี 
 

ความเห วิ ัย ็นรองผูจัดการฟารมมหา ทยาล

 

ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ผ่าน รองผู้จัดการ 
์ม ฝ่าย                                         . 

       เพ่ือโปรดพิจารณา 
       อ่ืน ๆ                                         

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ                
           นนท์) 
         ัวหน้าฝ ยสนับส

       (นางสาวสุทธภา รติรัชชา
              ห ่า นุน 

          วันท่ี                   

คําอนุมัติ 
 

 

 อนุมัติ 
 อ่ืน ๆ                                         

 
ลงชื่อ                                    

 

 ผู้อนุมัติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อารักษ์ ธีรอําพน) 

ยาล
 ด

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิท ัย 
วันท่ี                          

 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off


