
 

ใบสมัครพนักงานหอพัก 
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

…………………………………… 
 

วันท่ีสมัคร   ………………………………….. 
 

1. สถานะส่วนตวั  ครอบครวั  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
 

ชื่อ – สกุล  ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว)  ……………………..………………………………………………………………… 
                ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss)  ……………………………………………………..…………………………………. 
บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/ลูกจ้าง เลขท่ี  ………………………....  ออกใหเ้มื่อ  ……...…...…  ที่  …….….…... 
วัน / เดือน / ปี เกิด  ……………………..  ส่วนสูง  …………  ซม.  น ้าหนัก  …………  กก.  สัญชาติ  ………..  ศาสนา  ………. 
ภูมิล้าเนาเดิมเลขที่  …………………….  หมู่ที่  ….…  ถนน  ……….………………..  ต้าบล / แขวง  …………………………… 
อ้าเภอ / เขต  ……………………  จังหวดั  ……………………..  รหัสไปรษณีย์  ….……….  โทร. (มือถือ) ………..….……..….. 
สถานภาพ                    โสด                 สมรส                 หย่า                 ม่าย 
ชื่อ สามี / ภรรยา  ………………………..  นามสกุลเดิม  ……………..……………  สัญชาติ  ……………….  ศาสนา  ..….…... 
อาชีพ  ………………………  สถานท่ีท้างาน  ……………………………………………...  โทร. (มือถือ)…………….………….. 
มีบุตรรวม  …………..  คน          เพศชาย  …………..  คน          เพศหญิง  …………..  คน 
บิดา  ชื่อ – สกุล  …………………………..  อายุ  …….  ปี    อาชีพ  …………………             มีชวีิตอยู่          ถึงแก่กรรม 
มารดา  ชื่อ – สกุล  ………………………..  อายุ  …….  ปี    อาชีพ  …………………             มีชวีิตอยู่          ถึงแก่กรรม 
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)  …………….  คน      เพศชาย  ………..  คน    เพศหญิง  ………..  คน      ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่  ……….. 
 

 
2. การศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา 
จังหวดั / 
ที่ตั้ง 

วุฒิ / สาขา  วิชาเอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

เดือน / พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ 

หลักสูตร 
/ ปี 

ระยะเวลาที่ใช ้
ในการศึกษา 

ประถมศึกษา        

มัธยมต้น        
มัธยมปลาย        

ปวช.        
ปวส.        

อนุปริญญา        
ปริญญาตร ี        

ปริญญาโท        

อื่นๆ        

 ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาต่อ    ก้าลังศกึษาต่อระดับ………………….  สาขา/วิชาเอก………………  สถานศึกษา….…..….….. 

 
รูปถ่าย 
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3. กิจกรรมระหว่างศึกษา / ท างาน 

ปี พ.ศ. สถาบัน กิจกรรมทีท่ า 
   

   
   

   
   

   

 
4. ประวัติการท างานที่แล้วมา 

ล าดับ
ที ่

บริษัท ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ท าโดยย่อ 
ปี พ.ศ. / 
ระยะเวลา 
(เดือน/ปี) 

     

     
     

     
     

     
     

     

     

 
5. ประวัติการอบรม  ดูงาน  ฝึกงาน  ที่ผ่านมา 
ปี พ.ศ. ชื่อหลักสตูร ชื่อสถาบนั ที่ตั้งสถาบัน ระยะเวลา 
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6. ภาษาต่างประเทศ  คอมพวิเตอร์  พิมพ์ดีด  ความสามารถพเิศษ 

ภาษาต่างประเทศ คอมพวิเตอร์ ความสามารถพิเศษอืน่ๆ 

ภาษา 
ระบุว่า ระบบงาน / โปรแกรม ช านาญ พอใช ้  

ดีมาก  ดี  พอใช ้     
ฟัง พูด เขียน     

ภาษาองักฤษ        
ภาษา………        
กีฬาที่เล่นได้  ……………………………………………………………….. 
งานอดเิรก  1.  ……………………………………………………………… 
     2.  ……………………………………………………………… 

 

ขับขี่รถยนต์                     ได้        ไม่ได้ 
ขับขี่รถจักรยานยนต์           ได้        ไม่ได้ 

 
7. เร่ืองอื่นๆ 
 

สุขภาพในระยะ  2  ปีท่ีผ่านมา  ……………………………………………………………………………………………………….. 
ท่านมีโรคประจา้ตัว  …………………………………………………………………………………………………………………… 
ในกรณีรีบดว่นผู้ใกล้ชดิที่จะตดิตอ่ข้าพเจ้าได้   ชื่อ  …………………………………..  นามสกุล  ………...………………………..  
เกี่ยวข้องเป็น  ………………………….  ที่อยู่  ……………………………………………………………………………………….  
โทร. (มือถือ)  ………………………………...  ที่ท้างาน  ……………………………..…………………………………………..…  
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติและไมใ่ชเ่พื่อน ซึ่งทราบประวตัิ  ความประพฤติของขา้พเจา้  และสามารถใหค้า้รับรองกับสถาบันได้ 
(เขียนให้ครบทั ง  2  ชื่อ) 
1. ชื่อ – สกุล  ………………………………..……  เกี่ยวข้องเป็น  ……………………………..  อาชีพ  ….……………………. 

สถานท่ีติดต่อ  …………………………………………………………………………โทร. (มือถือ)  ……….…………………. 
2. ชื่อ – สกุล  ………………………………..……  เกี่ยวข้องเป็น  ……………………………..  อาชีพ  ….……………………. 
       สถานท่ีติดต่อ  …………………………………………………………………………โทร. (มือถือ)  ……….…………………. 
 
 

ข้าพเจ้า                 เคย     ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยทา้ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นผิดลหุโทษ  หรือ 
                                            ความผิดอันกระท้าโดยประมาท หรือถูกออกจากงานท่ีทา้ใดๆ หรือถูกเลิกจ้างโดยมคีวามผิดมาก่อน                                 
                              ไม่เคย      
ข้าพเจ้า                 ยินยอมให้ตรวจสอบประวตัิของขา้พเจ้า                   ไม่มียินยอมให้ตรวจสอบประวัตขิองขา้พเจ้า 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ข้าพเจ้าได้เขียนข้างต้นเป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังว่า
ข้าพเจ้าได้ปิดบังความเป็นจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการบริหารหอพักยกเลิกการสมัครของข้าพเจ้า  
และหากข้าพเจ้าได้เข้ามาท้างานหอพักมหาวิทยาลัยแล้ว  ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ และกฎข้อบังคับของหอพัก     
ทุกประการ  หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนด้วยประการใด ข้าพเจ้ายินยอมให้พิจารณาโทษหรือปลดออกได้ 
 

ลงชื่อ  …………………………………………….  ผู้สมัคร 
      (                                                                     ) 


