
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 
APPLICATION FORM FOR INSTITUTE’S EMPLOYEE CANDIDATE 

สมัครสอบแข่งขันระดับคุณวุฒิ        ปริญญาตรี                ปริญญาโท   ปรญิญาเอก 
Level of Education Bachelor Degree         Master Degree   Doctor Degree 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อ่ืน ๆ  
   High Vocational Certificate / Vocational Diploma  Other 

ตำแหน่งที่สมัคร Position Applied 

 .  

ภาควิชา/ส่วนงาน Part 

  . 

สังกัด Department 

  . 

 

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

2. วัน เดือน ปี เกิด __ __ / __  __ / __ __ __ __อายุ ปี   สัญชาติ 
Date of Birth (dd/mm/yyyy):  Age   Nationality 

3. สถานภาพการสมรส  ชื่อ - สกุล คู่สมรส 
Marital Status   Spouse’s Name 

4. บัตรประชาชน เลขที่ Passport No. 

5. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (Current address)

    รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท์ อีเมล   
    Post Code   Tel/Mobile   Email 

       (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต) : Please begin with the present 

                                     (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต) : Please begin with the present 

วุฒิการศึกษา 
Degree/Certificate 

สาขา/วิชาเอก 
Field/Major 

สถานศึกษา – ประเทศ 
University/Institute - Country 

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 
Graduation date (dd/mm/yyyy) 

บริษัท/องค์กร
Company/Organization 

ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 
Position/ Job detail 

เงินเดือน 
Salary 

ระยะเวลาเริ่มต้น – ระยะเวลาสิ้นสุด 
Start to – Finish to 

รูปภาพ 

PHOTO 

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data 

6. ประวัติการศึกษา Educational background

7. ประวัติการทำงาน Work experience

background 
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8. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย Publication/Research

9. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
Certificate of exam passing the general proficiency test for Office of the Civil Service Commission

มี วันที่สอบผ่าน   เลขที่สอบผ่าน ก.พ.    ไม่มี 
 Yes  Passed date  Passed exam number No 

10. ความรู้ความสามารถพิเศษ Special Ability
10.1 ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/…) เช่น IELTS/TOEFL 

 Native Speaker/ Languages (English/Chinese/Japanese, etc); IELTS/TOEFL  

10.2 ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Computer skills (ระบุ) 

11. บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ชื่อ-นามสกุล
Emergency Contact  Name 

ความสัมพันธ์

โทรศัพท์  อีเมล 
Tel/Mobile  Email 

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

Application fee will be effective only when payment are complete in a specified period and 
will not be refunded under any circumstances whatsoever. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ 
  I certify that I am fully qualified for the position applied 

 ลงชื่อ Signed 

(  ) ผู้สมัครสอบ Applicant  

วันที่    
Date (dd/mm/yyyy) 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ (For official use only) 
ส่วนของเจ้าหนา้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

The staff of the HR 
ส่วนของเจ้าหนา้ที่การคลัง 
The Finance Officer 

1. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแลว้เห็นวา่มีสิทธิสมัครสอบได้
Check that the candidates have the right to apply for the application. 
[   ]  หลักฐานครบถว้น Complete documents
[   ]  ค่าธรรมเนยีมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

  The application fee is 300 Baht. 

………………………………………………………. 
เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 

Admission officer 
วันที่ Date…………/……………./……………… 

2. สำนักงานการคลังรับค่าธรรมเนียม Fee is received against

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ Receipt book  

เลขที่ No. …………................................................................................. 

ลงวันที่ Dated on. ………….................................................................. 

………………………………………………… 
เจ้าหน้าที่รับเงิน 

Accounting officer 
วันที่ Date…………/……………./……………… 

Reletions
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