
 

 
ใบสมัครงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 
Udon Thani Rajabhat University 

 
ชื�อ – สกลุ (ภาษาไทย)  : นาย /นาง /นางสาว....…………………………………………….............………………….……. 
Name (English) Mr. /Mrs. /Miss …………..….……………………………………………………………………….……. 
ขอสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี   ตําแหนง่……………………..….………………… 
สงักดั………………………………………………………………………………………......………..……………..…........
 2  ……………………………………………… 

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว) 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้านเลขที� …………….. หมูที่� ……..…. ถนน  ...........……....…….....ตําบล/แขวง  ………….………… 
Present address                             Moo        Road   District 

อําเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  …………………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท์  ………........………...............…...…. โทรสาร ...............……...........……. มือถือ  .......................................  
Tel.          Fax      Mobile 

อีเมล์   .…………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail  

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……...... ปี ...........เดือน...........วนั เชื 0อชาต ิ ………………........... 
Date of birth    Age                            Yrs.   Race        

สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขที�..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   
Identity card no.                         Expiration date 

สว่นสงู .................... ซม.    นํ 0าหนกั ................... กก. 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

Family Information  (ประวัตคิรอบครัว) 
บิดา ชื�อ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ชื�อ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ชื�อภรรยา/สาม ี….……………………………… สถานที�ทํางาน ……………….……… ตําแหนง่ ……………….………… 
Name of wife / Husband          Working Place       Position 

ที�อยู ่/เบอร์โทรศพัท์.................................................................................................................................. 

 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 
9 x 9.; นิ <ว 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 
64  ถนนทหาร  ตําบลหมากแข!ง  อําเภอเมืองอุดรธานี   
จังหวัดอุดรธานี  41000 
โทรศัพท*.  042 – 211040 – 59  ต0อ  1124,1079 
โทรสาร.  042 – 241418 
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Education (การศึกษา)  
ระดบัการศกึษา 

Educational Level 
สถาบนัการศกึษา  

Institution 

ชื�อปริญญา (สาขาวชิา) 
 Major 

ผลการเรียน 

GPA 

วนั/เดือน/ปี ที�สําเร็จการศกึษา 

Date of graduation. 

       

       

       

 

ปัจจุบันทาํงานตาํแหน่ง......................................................ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน.........................บาท  
เริ!มทาํงานตั #งแต่วันที!.......เดือน.....................พ.ศ............ถงึวันที!..........เดือน...................พ.ศ.......... 
สถานที!ทาํงาน.....................................................................เบอร์โทรศัพท์......................................... 
ประสบการณ์ทาํงาน /ระยะเวลาทาํงาน /ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที!ได้รับในอดีต 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
กรณีฉกุเฉินบคุคลที�ตดิตอ่ได้ แจ้งชื�อ-นามสกลุ ……............................................. เกี�ยวข้องกบัผู้สมคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicnt as 

ที�อยู ่......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address           Tel. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั 0งหมดในใบสมคัรนี 0เป็นความจริงทุกประการ หลงัจากมหาวิทยาลยั    
จ้างเข้ามาทํางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารที�นํามาแสดง หรือรายละเอียดที�ให้ไว้ไม่เป็นความจริง 
มหาวิทยาลยั  มีสทิธิที�จะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทั 0งสิ 0น 

 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. 

The UDRU has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.  

       
  ......….……………………........……………..  Applicants signatureลายมือชื�อผู้สมคัร 
(....................................................................) Full Name ชื�อ – นามสกลุ (ตวับรรจง) 
..................../........................./...................... Day/mount/Year วนั/เดือน/ปี (ที�ยื�นใบสมคัร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัฐานประกอบการสมคัร (ผูส้มคัรโปรดระบุ) 
 

� รปูถ่าย 1 × 1.5 นิ� ว        จาํนวน.............แผ่น 
� วุฒิการศกึษา   จาํนวน.............ฉบบั 
� สาํเนาทะเบียนบ้าน      จาํนวน.............ฉบบั 
� สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน   จาํนวน.............ฉบบั 
� หลักฐานการเปลี'ยนชื'อ-สกุล    จาํนวน.............ฉบบั 
� หลักฐานการเกณฑท์หาร  จาํนวน.............ฉบบั 
� หลักฐานการผ่านงาน        จาํนวน.............ฉบบั 
� หลักฐานอื'น (ถ้ามี)       จาํนวน.............ฉบบั 


