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 สมัครในต าแหน่ง.......................................................................................................... 
 
  
1.  ประวัติส่วนตัว 
 1.1  ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... 
 1.2  วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................ปัจจุบนัอายุ............ปี.............เดือน  ภูมิล าเนา....................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
 1.3  สถานภาพ  [  ]  โสด  [   ]  สมรส   [   ]  หย่าร้าง  [   ]  หม้าย   
 1.4  ช่ือคู่สมรส.................................................................................อาชีพ....................................................................................... 
  ที่อยู่ของคู่สมรส........................................................................................................................................................................ 
  ช่ือ / ท่ีอยู่  สถานท่ีท างานของคู่สมรส...................................................................................................................................... 
 1.5 สถานท่ีติดต่อได้สะดวก  รวดเร็ว.............................................................................................................................................. 
  ...........................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
  E-mail..............................................................โทรศัพท์บ้าน/มือถือ..................................(ท่ีท างาน)....................................... 
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอกที่จบ สถาบันการศึกษาท่ีจบ จบเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

ปริญญาเอก      
ปริญญาโท      
ปริญญาตรี      
ปวส./ปวท.      
ปวช./ม.ปลาย      
ม.ต้น      
ประถมศึกษา      
3.  การท างาน 
 3.1  งานในปัจจุบัน  (ถ้าปัจจุบันไม่ได้ท างานไม่ต้องกรอกในข้อ  3.1)  
 เริ่มท างานตั้งแต่วันท่ี............เดือน....................พ.ศ...........ถึงปัจจุบนั (วันท่ี............เดือน..................พ.ศ.................)  
 รวม..........ปี...........เดือน 
 หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน........................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 สาเหตุที่ออก.............................................................................................................................................................. 
 3.2  ประสบการณ์การท างาน (ให้เรียงล าดับการท างานจากครั้งสุดท้ายลงไป)  
  1.  ต าแหน่ง........................................................................อตัราเงินเดือนครั้งสุดท้าย........................................บาท 
   ตั้งแต่วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................รวม................ปี......................เดือน 
   หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน............................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   สาเหตุที่ออก................................................................................................................................................. 

วันที่................................................................. 
เลขประจ าตัวสอบ............................................. 
รหัสต าแหน่ง..................................................... 
เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ....................................... 
ธนาณัติเลขที่.................................................... 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 
ใช้กาวเท่านั้น 

 



-2- 
  2.  ต าแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย........................................บาท 
   ตั้งแต่วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................รวม................ปี......................เดือน 
   หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน............................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   สาเหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 
  3.  ต าแหน่ง........................................................................อตัราเงินเดือนครั้งสุดท้าย........................................บาท 
   ตั้งแต่วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................รวม................ปี......................เดือน 
   หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน............................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   สาเหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 
  4.  ต าแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย........................................บาท 
   ตั้งแตว่ันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................รวม................ปี......................เดือน 
   หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน............................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   สาเหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 
  5.  ต าแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย........................................บาท 
   ตั้งแต่วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................รวม................ปี......................เดือน 
   หน้าท่ีโดยสังเขป................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ช่ือและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน............................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   สาเหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 
4.  การฝึกอบรมพิเศษ  ดูงาน  ฝึกงาน  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ช่วงเวลาฝึกอบรม 
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5.  กิจกรรมพิเศษท้ังในอดีตและปัจจุบัน  เช่น  เป็นสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม สโมสร ชมรม  หรือร่วมงานกับชมรมใน 
  มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  

ปี พ.ศ. สถาบัน กิจกรรมที่ท า 
   
   
   
   

6.  ผลงานดีเด่น 
ปี พ.ศ. รางวัล / ความดีความชอบพิเศษ / ผลงานดีเด่น หน่วยงาน / สถาบันที่ให้ 

   
   
   
   

7.  ต าแหน่งหรืองานที่เคยปฏิบัติ  ในโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 7.1  งานด้านวิชาการ  

ปี พ.ศ. ต าแหน่งทางวิชาการ / วิชาท่ีสอน / งานวิจัย / งานวิชาการอื่น ๆ  สังกัด 
   
   
   
   
 7.2  ต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งส าคัญอื่น 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง สังกัด 
   
   
   
   
 
8.  ความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญพิเศษ  

ภาษาต่างประเทศ 
พิมพ์ดีด 

คอมพิวเตอร ์
ความช านาญ

อื่น ๆ ภาษา 
ดีมาก/พอใช้/เล็กน้อย 

ระบบงาน/โปรแกรม/ภาษา ช านาญ/พอใช้ 
พูด เขียน 

ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย 
……ค า/นาที 
ภาษาอังกฤษ 
........ค า/นาท ี

   
ภาษา……………      
ภาษา……………      
ภาษา……………      
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9. งานอดิเรก...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

10.  ท่านเคยสมัครเข้าท างานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  หรือไม่                          

       [   ]  ไม่เคย  [   ]  เคย  
 ถ้าเคยสมัคร  ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี.............และเคยสมัครในต าแหน่ง และหน่วยงานใด  
 ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน................................................................................ 
 ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน................................................................................ 
 ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน................................................................................ 

11.  ความพร้อมในการท างาน  และเงินเดือนที่ต้องการ  
 [   ]   พร้อมท่ีจะมาบรรจุพนักงานของมหาวิทยาลัยได้ทันที  
 [   ]   มีข้อผูกพันต้องท างานท่ีเดิมจนถึง  วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ..................... 
 [   ]   เงินเดือนท่ีต้องการ  เดือนละ.............................................................. บาท  
 [   ]    อื่น ๆ  (โปรดระบุ)...................................................................................................... 

12.  พร้อมใบสมัครนี้  ได้ส่งหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย  (ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  [   ]  หน้าข้อความ) 
 [   ]  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   [   ]  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ           
 [   ]  ส าเนาทะเบียนบ้าน    [   ]  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
  [   ]   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล            [   ]  ใบรับรองจากท่ีท างานเดิม (ถ้ามี) 
 [   ]  อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังว่า  ข้าพเจ้าได้ปิดบังความเป็นจริง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกการสมัครงานของข้าพเจ้า  หรือหากข้าพเจ้าได้เข้ามาท างานกับมหาวิทยาลัยแล้ว  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทันที  

         (ลงช่ือ).....................................................ผู้สมัคร 
                 (......................................................) 
            วันท่ียื่นใบสมัคร.......................................................... 

ค าแนะน าในการสมัคร  ต าแหน่งพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
1.  ให้กรอกข้อความในช่องว่างทุกข้อ  ข้อใดที่ไม่มีข้อความที่จะเติม  ให้ท าเครื่องหมาย – ในช่องว่างดังกล่าวด้วย  
 ถ้าช่องว่างที่เว้นให้  ไม่พอส าหรับเขียน  ให้ใช้กระดาษอื่นเขียนเพิ่มเติมได้  
2.  ให้กรอกขอ้ความที่ชัดเจนถูกต้อง  และเป็นจริง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
  ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

         (ลงช่ือ).....................................................ผู้รับสมัคร 
                  (......................................................) 
         วันท่ีรับใบสมัคร.......................................................... 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  งานอ านวยการ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ  33000 

โทร 045-643600-6  โทรสาร  045-643607 sskru.dms@gmail.com (06-1020-3998) 
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