
  

 

แบบฟอรมสมัครงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Application Form          Suan Dusit University 

 

เลขที่ใบสมัคร (Application Form No.) ………………………………………………... 

ตําแหนงที่สมัคร (Position) ………………………………………………………………. 
 

1. ประวัติสวนตัว (Personal details) 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….………นามสกุล……………………………..……….…… 

 Name (Mr./Ms./Miss) …………………………………………………………………….Last name............................................... 

 เกิดวันที่ (Date of Birth)…..………………....เดือน (Month)….……………………………..……………….....พ.ศ. (Year)……………. 

 อายุถึงวันสมัคร (Age)……….....ป (Year).......……เดือน (Month) สัญชาต ิ(Nationality) …………..…………………………… 

 เชื้อชาต ิ(Citizenship)………………..…..........…ศาสนา (Religion)………………………………......หมูโลหิต (Blood Type)   A  AB  B  O   

 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / Passport (ID card)……….……………..........………….ออกให ณ สํานักงาน (Issued by)……………….......................... 

 วันออกบัตร (Date of Issue) ……………..……..........……………….……...วันหมดอายุ (Date of Expiry) ……………………….........................…………………. 

 สถานภาพทางทหาร (Military Service)   เคยรับราชการทหาร (Completed)  ไมเคยรับราชการทหาร (Not Completed)  

       ไดรับการยกเวน (Exempted) 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (Home Address) เลขที่ (No.) …….……. ซอย (Soi).......................................ถนน (Road)...………........................................... 

 ตําบล/แขวง (Sub District)………………...........……... อําเภอ/เขต (District)………….….....….....……..…… จังหวัด (Province)………………….....…......… 

 รหัสไปรษณีย (Postcode)…………….  โทรศัพท (Phone No.)…..……………………………โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone No.) ...................................... 

ที่อยูปจจุบัน (Current Address)  ใชที่อยูเดียวกับที่อยูตามทะเบียนบาน (As same as Home Address)  อ่ืน ๆ (Other) เลขที ่(No.) ……......... 

 ซอย (Soi)................................ถนน (Road)...………...........................................................ตําบล/แขวง (Sub District)……………………...……………….. 

 อําเภอ/เขต (District)………….…………...…..…… จังหวัด (Province)……………................................………รหัสไปรษณีย (Postcode)……………….……… 

 โทรศัพท (Phone No.) ………………………....…………………...……………โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone No.) ............................................................... 

สถานภาพการสมรส (Marital Status)  โสด (Single)  สมรส (Married)  หยา (Divorced)  อ่ืนๆ (Other)............................................... 

 จํานวนบุตร (Number of Children)................. คน ชื่อสามี / ภรรยา (Spouse’s Name)............................................................................................ 

 อาชีพคูสมรส (Spouse’s Occupation)....................................................................................................................................................................... 

 

2. วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครคร้ังน้ี (Educational Background) เรียงตามระดับการศึกษา (From higher to lower) 

ปริญญาเอก (Doctorate Degree) ชื่อวุฒิการศึกษา (Degree Obtained)....................................................สาขาวิชาเอก (Major) ................................ 

 สถานศึกษา (Name of Institution).............................................สําเร็จการศึกษาเมื่อ (Date of Graduation)..../......../.....เกรดเฉลี่ย (GPA)................ 

ปริญญาโท (Master Degree) ชื่อวุฒิการศึกษา (Degree Obtained).....................................................สาขาวิชาเอก (Major) ...................................... 

 สถานศึกษา (Name of Institution).............................................สําเร็จการศึกษาเมื่อ (Date of Graduation)..../......../.....เกรดเฉลี่ย (GPA)................ 

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) ชื่อวุฒิการศึกษา (Degree Obtained)..................................................สาขาวิชาเอก (Major) ..................................... 

 สถานศึกษา (Name of Institution).............................................สําเร็จการศึกษาเมื่อ (Date of Graduation)..../......../.....เกรดเฉลี่ย (GPA)................ 

ต่ํากวาปริญญาตรี (Secondary or Vocational Education) ชื่อวุฒิการศึกษา (Certificate Obtained).............................สาขาวิชาเอก (Major) ............... 

 สถานศึกษา (Name of Institution).............................................สําเร็จการศึกษาเมื่อ (Date of Graduation)..../......../.....เกรดเฉลี่ย (GPA)................ 

 

3.  ความสามารถพิเศษ (Talents) 

ความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer Literacy) โปรแกรม (Applications)...................................................................................... 

ความสามารถอ่ืนๆ (Other Abilities) ......................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 

รูปถาย 1 หรือ 2 น้ิว 
(Photo 1 or 2 inch,  

Full-face) 



 

 

4.  ประวัติการทํางาน (เรียงจากปจจุบัน – อดีต) (Work Experience) 

สถานที่ทํางาน (Name of Organization) ………………............…..………………...........…………ตําแหนง (Position)……………............................................ 

 วันที่เร่ิมงาน (Start Date) …………...................วันที่ลาออก (Date of Leaving)…………...................โทรศัพท (Tel.) .................................................... 

 อัตราเงินเดือน (Salary).............................บาท (Baht)   สาเหตุที่ออก (Reason for Leaving) ................................................................................... 

สถานที่ทํางาน (Name of Organization) ………………............…..………………...........…………ตําแหนง (Position)……………............................................ 

 วันที่เร่ิมงาน (Start Date) …………...................วันที่ลาออก (Date of Leaving)…………...................โทรศัพท (Tel.) .................................................... 

 อัตราเงินเดือน (Salary).............................บาท (Baht)   สาเหตุที่ออก (Reason for Leaving) ................................................................................... 

 

5.  บุคคลที่ทราบประวัติ ความประพฤติของขาพเจาและใหการรับรองกับมหาวิทยาลัยฯ ได (Reference) 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (First Name) (Mr./Ms./Miss)………...........................................…… นามสกุล (Last Name)………………………………………… 

 เก่ียวของเปน (Relationship)…………………. โทรศัพท (Tel.)..................................... ที่อยู/สถานที่ติดตอ (Contact Address) ................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (First Name) (Mr./Ms./Miss)………...........................................…… นามสกุล (Last Name)………………………………………… 

 เก่ียวของเปน (Relationship)…………………. โทรศัพท (Tel.)..................................... ที่อยู/สถานที่ติดตอ (Contact Address) ................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.  ในกรณีเรงดวน บุคคลที่สามารถติดตอขาพเจาได (Contact Persons in Case of Emergency) 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (First Name) (Mr./Ms./Miss)………...........................................…… นามสกุล (Last Name)………………………………………… 

 เก่ียวของเปน (Relationship)…………………. โทรศัพท (Tel.)..................................... ที่อยู/สถานที่ติดตอ (Contact Address) ................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (First Name) (Mr./Ms./Miss)………...........................................…… นามสกุล (Last Name)………………………………………… 

 เก่ียวของเปน (Relationship)…………………. โทรศัพท (Tel.)..................................... ที่อยู/สถานที่ติดตอ (Contact Address) ................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาเขียนขางตนนั้นรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แนบถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  
(I hereby certify that information in this form and in attached documents are correct and true.) 

 
       

       ลงชื่อ (Signature)                                                                 
                   (….…………………………………..……)  

ผูสมัคร (Applicant) 
วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)…………………………… 

 
ลงชื่อ (Signature)                                      

                   (….…………………………………..……)  
เจาหนาที่กองคลัง (Financial Officer) 
วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)…………………………… 

 
ลงชื่อ (Signature)                                      

                   (….…………………………………..……)  
        เจาหนาที่กองบริหารงานบคุคล (Personnel Division Officer) 

วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)…………………………… 
 

 

หลักฐานท่ีแนบมาพรอมใบสมัคร 
 

   สําเนาประจําตัวประชาชน (A Copy of ID card) 
   สําเนาทะเบียนบาน (A Copy of House Registration) 

   สําเนาแสดงผลการเรียน (A Copy of Transcript) 
   สําเนาใบปริญญาบัตร /  กรณี  ยังไมไดปริญญาบัตร 

ใชใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา (A copy of Degree / 
Certificates) 

   ใบสําคัญทางทหาร (สด.9) (Discharged from Military 
Service Certificate – Sor Dor 9) 

o สําเนาใบอนุญาตขับขี่ ( กรณีสมัครในตําแหนง
พนักงานขับ รถยนต) (A copy of Driver's 
License) 

    สําเนาใบผานงาน (ถามี) (A Copy of Working Certificate) 
         รูปถาย 1” x 1.5” น้ิว  จํานวน  3  รูป (3 * 1x1.5 photos) 

    อื่น ๆ (Other)………………………..…………………………………... 
  ............................................................................................. 

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



 

 



ขอแนะนําในการสมัคร 
Directions 

  1. พิมพใบสมัครลงในกระดาษ A4 จํานวน  3  แผน  หรือหากไมมีเคร่ืองพิมพในขณะนั้น  ใหทําการบันทึกขอมูลลงแผนซีดี หรือดีวีดี (CD, DVD) เพื่อนําไปพิมพในภายหลัง  
         Print the application form on A4 paper or save the data file into a CD or DVD 
 

2.   ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ตนั้น  ใหผูสมัครติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป ( ถายไวไมเกิน 6 เดือน )  กรอกขอความลงในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมแนบเอกสารหลักฐานที่ใชใน
  การสมัคร และนํามายื่นดวยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล  อาคาร 2 ชั้น 2 ต้ังแตวันที่เปดรับสมัครเปนตนไป   
              Fill in the application form printed from the Website, and attach 3 photos presenting the applicant’s full face (1 inch in size), taken within the past six months without wearing caps or black  

eyeglasses, and other related documents with the application form. Then, submit the application at the Personnel Division on Building 2, 2nd floor within the application period. 
 
   3.   การสมัครตามประกาศจะสมบูรณ    เมื่อผูสมัครนําใบสมัครพรอมหลักฐานมายื่นตรวจเอกสารการสมัครที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อใหเจาหนาที่กองฯออกเลขบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก / สอบคัดเลือก    
  และนําใบสมัครไปชําระเงินคาธรรมเนียม  คนละ 100 บาท   ที่กองคลัง  อาคาร  2  ชั้น  1    ไดต้ังแตวันที่ประกาศรับสมัครเปนตนไป ภายในเวลา 9.00 – 15.30 น.  เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ  โปรดแตงกายสุภาพ 
   The application would be completed after the application form and the documents have been submitted and checked by the officers of the Personnel Division and after the application fee has  

been paid at the Finance Department, Building 2, 1st  floor, during the office hours from 9.00 to 15.00 except weekends and national holidays. Please dress properly. 
 

สําหรับกรรมการ (For Committee) 
บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก / สอบคัดเลือกเปนบุคลากร 
                    สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ตําแหนงที่ (Position No.)……………………………………………………………………...  
ชื่อตําแหนง (Position)………………………………………………………………………… 
เลขประจําตัว (ID No.)..................................................................................... 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) First Name (Mr.   Mrs.   Ms.)………………………………… 
นามสกุล (Last Name) ……………………............................................................. 
 
ลงชื่อ (Signature)                                                         ผูสมัคร (Applicant) 
                (….…………………………………..……)  
วันที่ (Date)……...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)……………………………………. 
 
ลงชื่อ (Signature)                                                         เจาหนาที่ผูออกบัตร (Officer) 
                (….…………………………………..……)  
วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)……………………………………. 

สําหรับผูสมัคร (For Applicant) 
บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก / สอบคัดเลือกเปนบุคลากร 
                    สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ตําแหนงที่ (Position No.)……………………………………………………………………...  
ชื่อตําแหนง (Position)…………………………………………………………………………. 
เลขประจําตัว (ID card)................................................................................... 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) First Name (Mr.   Mrs.   Ms.)………………………………… 
นามสกุล (Last name) ……………………............................................................. 
 
ลงชื่อ (Signature)                                                         ผูสมัคร (Applicant) 
                (….…………………………………..……)  
วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)……………………………………. 
 
ลงชื่อ (Signature)                                                         เจาหนาที่ผูออกบัตร (Officer) 
                (….…………………………………..……)  
วันที่ (Date)…...เดือน (Month)………...…….พ.ศ.(Year)……………………………………. 

 

 
รูปถาย 1 น้ิว 
(1 inch Photo,  

Full-face) 

 
รูปถาย 1 น้ิว 
(1 inch Photo,  

Full-face) 
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