ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
APPLICATION FOR INSTITUTE’S EMPLOYEE CANDIDATE
ตําแหนงที่สมัคร Position applied for

สาขาวิชา In major of

PHOTO

สังกัด Faculty/ College/ Department

ขอมูลสวนบุคคล Personal Data
นาย
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................
Mr.
Name and Surname (Mr./Mrs./Miss)

2. วัน เดือน ป เกิด __ __ / __ __ / __ __ __ __ อายุ ..............ป (ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป) สัญชาติ......................
Date of Birth (dd mm/yyyy):
Age
(Age 18 years old or above) Nationality
3. สถานภาพการสมรส............................. ชื่อ - สกุล คูสมรส ......................................................................................
Marital Status
Spouse’s Name
4. ที่อยูปจจุบัน (Current address) .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
รหัสไปรษณีย.................... โทรศัพท ...................................อีเมล .........................................................................
Post Code
Tel/Mobile
Email

5.ประวัติการศึกษา Educational background เรียงจากปจจุบันไปอดีต Please begin with the present
วุฒิการศึกษา
Degree

สาขา/วิชาเอก
Field/Major

สถานศึกษา – ประเทศ
University/Institute - Country

สําเร็จการศึกษาเมื่อ
Graduation date (dd/mm/yyyy)

6.ประวัติการทํางาน Work experience (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) : (Please begin with the present)
บริษัท/องคกร
Company/Organization

ตําแหนง/ ลักษณะงาน
Position/ Job detail

ระยะเวลาเริ่มตน - ระยะเวลาสิ้นสุด
Start to - Finish to

2 /2

7.ผลงานวิชาการ/บรรณนุกรมงานวิจัย Publication Please attach your publication list for more details)
ผูแตงและเรื่อง Author and Topic

ป Year

วารสารที่ลงตีพิมพหรือสํานักพิมพ Publisher

8. ความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ (อังกฤษ/จีน/ญี่ปุน/…) เชน IELTS/TOEFL…………………………………
Native Speaker/ Languages (English/Chinese/Japanese etc) ;IELTS/TOEFL
...........................................................................................................................................................................................

9. ความสามารถพิเศษ/ความสนใจ Hobbies or Interests .......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ
I certify that I am fully qualified for the applied post.
..................................................................ลงชื่อ Singed
(
)
ผูสมัครสอบ Applicant
วันที่ .........................................
Date (dd/mm/yyyy)
เฉพาะเจาหนาที่ (For official use only)
1. ได ต รวจคุ ณ สมบั ติ ของ 2. สํานักงานการคลังไดรับคาธรรมเนียม
ผู ส มั ค รแล ว เห็ น ว า มี สิ ท ธิ์ Fee is received against
สมัครสอบไดจึงขอใหสํานักงาน ตามใบเสร็จเลมที่.......................
การคลังรับคาธรรมเนียม

Qualifications
checked. Eligible to be
acandidate is received
by the Cashier.
จํานวน 300 บาท
A fee of 300 Baht

………………………………….…..
เจาหนาที่รับสมัคร

receipt book

เลขที่ .........................................

No.

ลงวันที่........................................

Dated on

…………………………………………
เจาหนาที่รับเงิน

Admission officer Accounting officer
Date……../………/………… Date………../…………../…….

3. ได ต รวจคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รแล ว
เห็นวา
Comments after qualifications check:
( ) มีสิทธิ์สมัครสอบ
permission to candidacy granted
( ) มีปญญาเรื่อง
permission to candidacy denied due to

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

4. ไดตรวจหลักฐานของผูส มัครแลว
เห็นวา
Comments after documentation
verification/authentication:
( ) มีสิทธิ์สัมภาษณ
Interview granted
( ) มีปญญาเรื่อง
interview denied due to
....................................................

………………………………………………..
เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
Qualifications officer
Date……../……………..…/……….....

………………………………………………..
เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
Qualifications officer
Date……../……………..…/……….....

