
 

คร้ังที่รับสมัคร................................................ 
รหัสตําแหนง.................................................. 
เลขประจําตัวสอบ........................................... 
เจาหนาที่รับสมัคร........................................... 
วันที่............................................................... 

                                            ลจ  

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ติดภาพถาย 

       ขนาด 1 นิ้ว 
      ใชกาวเทานั้น 

                          ใบสมัครเขาทํางานเปนลูกจางช่ัวคราว 
 

       สมัครในตําแหนง...................................................................................................................... 
       สังกัด สวนงาน / สํานักวิชา / สถาบัน /ศูนย.................................................................................. 
 

1.  ประวัติสวนตัว
    1.1 ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................... 
    1.2 วัน-เดือน-ปเกิด......................................................ปจจุบันอายุ....................ป ภูมิลําเนา.................................................. 
    1.3 สถานภาพ    [    ]  โสด    [    ]  สมรส     [    ] หยาราง    [    ] หมาย    จํานวนบุตร............คน อายุ........../............/............ 
    1.4 ชื่อคูสมรส.................................................................................................อาชีพ.............................................................. 
          ที่อยูของคูสมรส............................................................................................................................................................... 
          ชื่อ / ที่อยู สถานที่ทํางานของคูสมรส................................................................................................................................. 
    1.5สถานที่ติดตอไดสะดวกรวดเร็ว.......................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................รหัสไปรษณยี................................ 
          E-mail ........................................................โทรศัพท(บาน)......................................(ที่ทํางาน)......................................... 
 

2. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา / วิชาเอกที่จบ สถาบันการศึกษาที่จบ จบเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 
ปริญญาเอก      
ปริญญาโท      
ปริญญาตรี      
ปวส./ปวท.      
ปวช./ม.ปลาย      
ม.ตน      
 

3. การทํางาน 
   3.1 งานในปจจุบัน  (ถาปจจุบันไมไดทํางานไมตองกรอกในขอ 3.1) 
 ตําแหนง..................................................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท 
 เริ่มทํางานตั้งแตวันที่.......เดือน................พ.ศ..........ถึงปจจุบัน (วันที่.......เดือน..............พ.ศ..........) รวม......ป.......เดือน 
 หนาที่โดยสังเขป.......................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ชื่อและที่อยูของสถานที่ทํางาน...................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 สาเหตุที่จะลาออก....................................................................................................................................................... 
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3.2   ประสบการณการทํางาน  (ใหเรียงลําดับการทํางานจากครั้งสุดทายลงไป) 
 

 1.  ตําแหนง.............................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย.......................................บาท 
     ตั้งแต วันที่.................................................ถึงวันที่.............................................รวม ................ ป.................. เดือน 
     หนาที่โดยสังเขป...................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ชื่อ / ที่อยูสถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
     สาเหตุที่ลาออก........................................................................................................................................................ 
 
 2.  ตําแหนง.............................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย.......................................บาท 
     ตั้งแต วันที่.................................................ถึงวันที่.............................................รวม ................ ป.................. เดือน 
     หนาที่โดยสังเขป...................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ชื่อ / ที่อยูสถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
     สาเหตุที่ลาออก........................................................................................................................................................ 
 
 3.  ตําแหนง.............................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย.......................................บาท 
     ตั้งแต วันที่.................................................ถึงวันที่.............................................รวม ................ ป.................. เดือน 
     หนาที่โดยสังเขป...................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ชื่อ / ที่อยูสถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
     สาเหตุที่ลาออก........................................................................................................................................................ 
 
 4.  ตําแหนง.............................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย.......................................บาท 
     ตั้งแต วันที่.................................................ถึงวันที่.............................................รวม ................ ป.................. เดือน 
     หนาที่โดยสังเขป...................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ชื่อ / ที่อยูสถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
     สาเหตุที่ลาออก........................................................................................................................................................ 
    
 5.  ตําแหนง.............................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย.......................................บาท 
     ตั้งแต วันที่.................................................ถึงวันที่.............................................รวม ................ ป.................. เดือน 
     หนาที่โดยสังเขป...................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ชื่อ / ที่อยูสถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
     สาเหตุที่ลาออก........................................................................................................................................................ 
 



4.  การฝกอบรมพิเศษ ดูงาน ฝกงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (เฉพาะที่สําคัญ) 
 

ป พ.ศ. ช่ือหลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ชวงเวลาที่ฝกอบรม 
    
    
    
    
    

 

 5. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปจจุบัน     เชน   เปนสมาชิกหรือกรรมการของ สมาคม สโมสร ชมรม หรือรวมงานกับชมรมใน 
     มหาวิทยาลัย เปนตน 
 
ป พ.ศ. สถาบัน กิจกรรมที่ทํา 

   
   
   
   
 
 6. ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญพิเศษ 
 

ภาษาตางประเทศ  คอมพิวเตอร  
ภาษา ดีมาก / พอใช / เล็กนอย พิมพ ดีด  ระบบงาน / ชํานาญ /  พอใช ความชํานาญอื่น ๆ 

 พูด เขียน  โปรแกรม / ภาษา   
ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย    
ภาษา   ............คํา/นาที    
ภาษา   ภาษาอังกฤษ    
ภาษา   ............คํา/นาที    
       
       
 

 7. งานอดิเรก  ........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 

 8. ทานเคยสมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือไม [     ]  ไมเคย [     ]  เคย 
 ถาเคยสมัคร ครั้งนี้เปนครั้งที่.........................และเคยสมัครในตําแหนง และหนวยงานใด 
 ตําแหนง ...................................................................หนวยงาน.................................................................................. 
 ตําแหนง ...................................................................หนวยงาน.................................................................................. 
 ตําแหนง ...................................................................หนวยงาน.................................................................................. 
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9. ความพรอมในการทํางาน และเงินเดือนที่ตองการ 
    [   ] พรอมที่จะมาบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยไดทันที 
    [   ]     มีขอผูกพันตองทํางานที่เดิมจนถึง วันที่............เดือน............................พ.ศ.................... 
    [   ] เงินเดือนที่ตองการ        เดือนละ............................................................................บาท 
    [   ] อื่น ๆ  (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

10.  พรอมใบสมัครนี้  ไดสงหลักฐานตอไปนี้มาดวย  (ใหทําเครื่องหมาย   ลงใน [  ] หนาขอความ) 
    [   ]  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา     [   ] สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ [   ] สําเนาทะเบียนบาน 
    [   ]  สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ [   ] สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล [   ] ใบรับรองจากที่ทํางานเดิม(ถามี) 
    [   ]  อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................................... 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา    ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวา ขาพเจาไดปดบังความเปนจริงใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการสมัครงานของขาพเจา  หรือหากขาพเจาไดเขามาทํางานกับมหาวิทยาลัยแลว  
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขาพเจาพนสภาพการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยไดทันที 
 
                   (ลงชื่อ)...........................................................................ผูสมัคร 
                 (.............................................................................) 
                   วันที่ยื่นใบสมัคร............................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เฉพาะเจาหนาที่ 
 

  
  
  
  
  
  
 

 คําแนะนําในการสมัคร ตําแหนงลูกจางช่ัวคราวรายเดือน
 

1.  ใหกรอกขอความลงในชองวางทุกขอ ขอใดที่ไมมีขอความที่จะเติม  ใหทําเครื่องหมาย - ในชองวางดังกลาวดวย 
     ถาชองวางที่เวนให  ไมพอสําหรับเขียน  ใหใชกระดาษอื่นเขียนเพิ่มเติมได 
2.  ใหกรอกขอความที่ชัดเจนถูกตอง และเปนจริง 
 

สวนการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  30000      
โทร.0-4422-4062-4  E-mail : person@sut.ac.th   http://www.sut.ac.th/dp 

 
d:\a2-a7-84\บริหารงานบุคคล\สรรหา คัดเลือก\ลูกจาง\ฟอรมใบสมัคร.doc 
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หนังสือรับรอง 

 

              เขียนที่...................................................................……….. 
              วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ.................. 
 

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)..................................................…. 
ตําแหนงบริหาร (ถามี)..........................................................ทํางาน/รับราชการที่.......................................................…….. 
สถานที่ติดตอกับขาพเจา...............................................................................................................................................….. 
ขาพเจาไดรูจัก นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................................…. 
มาเปนเวลาประมาณ.................ป.................เดือน ในฐานะที่ขาพเจาเปน/เคยเปน..................….......................ของผูสมัคร 
 

  ขาพเจามีความเห็นเกี่ยวกับผูสมัคร ดังนี้ 
  1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
  2. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
  3. ดานความคิดริเร่ิมและความเปนผูนํา 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
  4. ดานการเสียสละอุทิศตัวเพื่องาน 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครเปนคนมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย 
 
 
              (ลงชื่อ)....................................................................ผูรับรอง 
                   (........................................................................) 
 
 หมายเหตุ : ผูรับรองเปนอาจารยที่ปรึกษา หรือผูบังคับบัญชา  
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