


สถาบันพระปกเกล้า 
KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE 

 
 
 

เลขท่ี/Ref. Number    วันท่ี/Date     
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน /Please complete this application form 
1. ต าแหน่งงานที่ต้องการ/Applied Position 
    ต าแหน่งท่ีต้องการ              
 ยินดรีับต าแหน่งตามทีส่ถาบันพระปกเกลา้พิจารณาความเหมาะสม 
เงินเดือนท่ีต้องการ/Expected Salary    วันท่ีพร้อมจะเริม่งานได้/Starting Date     
คุณวุฒิและประสบการณ์ที่ตรงกับต าแหน่ง 
Academic competence or working experience relevant to the applied position 
               
               
                
เหตุผลที่แสดงความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
Eligibility of an application to the applied position (please specify your eligibility) 
               
               
               
                
2. รายละเอียดส่วนตัว/Personal Details 
ช่ือและนามสกลุ นาย/นาง/นางสาว/Name and Last Name Mr./Mrs./Miss 
                
  ภาษาไทย/Thai       ภาษาอังกฤษ/English 
ที่อยู่ปัจจุบัน/Present Address            
          โทรศัพท์/Telephone No.    
วัน เดือน ปีเกิด/Date of Birth / / อายุ/Age  ภูมิล าเนา/Place of Birth      
เชื้อชาติ/Origin    สัญญาชาติ/Nation   ศาสนา/Religion      
บัตรประชาชนเลขท่ี    วันหมดอาย ุ   สถานท่ีออกบัตร     
Identify Card No.    Expiry Date   Issued By     
สถานภาพทางทหาร   ได้รับการยกเว้น   ยังไมผ่่านการเกณฑ์ทหาร   เรียนรักษาดินแดน   รับราชการทหารมาแล้ว 
Military Status Exempted Non-Exempted Territorial  Degree Student  Date Entered Service 
สถานภาพสมรส  โสด            แต่งงานแล้ว                แยกกันอยู ่    หม้าย  หย่า 
              Single     Married        Separated           Widowed        Divorced 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เป็นของท่าน   บ้านบิดามารดา  บ้านเช่า/หอพัก    อื่นๆ 
Present Address      Own House        Parent House        Rental/Boarding House      Others 
กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถตดิตอ่ได ้     ความสัมพันธ์      
With whom to contract in case of urgency Name and Last Name    Relations 
ที่อยู่/Address              
         โทรศัพท์/Telephone     
 

 
ภาพถ่าย 
Photo 

 
 

น้ าหนัก 
Weight 

ส่วนสูง 
Height 
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3. ประวัติการศึกษา/Educational Background (เรยีงตามล าดบัวุฒิสูงสุด) 
ระดับการศึกษา 
Educational 

Levels 

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
From Date To Date 

ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง 
Name and Location 

วุฒิที่ได้รับ 
Degree/Certificate 

วิชาเอก 
Major 

คะแนน
เฉลี่ย 
G.P.A. 

       
       
       
       
       

 

4. ประวัติการท างาน/Employment History (เรียงตามล าดับหน่วยงานล่าสดุ From present to previous employments) 
ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน 

Name and Address of Employers 
ลักษณะของหน่วยงาน 
Type of Employers 

เดือน/ปี 
Month/Year 

ต าแหน่ง/ค่าจ้าง 
Position/Salary 

1.บริษัท/หน่วยงาน (Company/Office) 
 

 เร่ิมงาน (From)  

ที่อยู่ (Address)________________________________________________ 
____________________________________โทร/Tel.__________________ 

 ออก (To)  

สาเหตุที่ออก/Reason for leaving 
 
2.บริษัท/หน่วยงาน (Company/Office) 
 

 เร่ิมงาน (From)  

ที่อยู่ (Address)________________________________________________ 
____________________________________โทร/Tel.__________________ 

 ออก (To)  

สาเหตุที่ออก/Reason for leaving 
 
3.บริษัท/หน่วยงาน (Company/Office) 
 

 เร่ิมงาน (From)  

ที่อยู่ (Address)________________________________________________ 
____________________________________โทร/Tel.__________________ 

 ออก (To)  

สาเหตุที่ออก/Reason for leaving 
 

 

5. ประวัติการฝึกอบรม/Training History 
หลักสตูร 

Training Course 
สถานฝึกอบรม 

Institute of Training 
ประกาศนียบตัร 

Certificate 
ระยะเวลา 

Period of Training 
    
    
    
    
    

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ระบุชื่อ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/ผลงานวจิัย/ผลงานวิชาการ พร้อมแนบผลงานฉบับย่อ หรือ รายละเอียดโดยสังเขป) 
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7. ความสามารถพิเศษ/Special Skills & Abilities 
1) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software Program)  
               
                
2) การพิมพ์คอมพิวเตอร/์Typing ไทย/Thai  ค า/นาที/W.P.M  อังกฤษ/English   ค า/นาที/W.P.M 
3) ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (Any Other Abilities)          
                

4) ความสามารถด้านภาษา  
ภาษา 

Languages 
ระบุ/Specify พอใช้/Fair  ดี/Good  ดีมาก/Very Good  ดเีลิศ/Excellent 

พูด/Speaking อ่าน/Reading เขียน/Writhing ฟัง/Listening 
1.     
2.     
3.     
 

8. งานอดิเรกและความสนใจ/Hobbies & Interests (สมาชิก สมาคม หรือสโมสร/Membership of Professional Association) 
                
                
กีฬา/Sport 1.    2.     3.      
อื่น ๆ/Other               
 
 

9. รายละเอียดครอบครัว/Family Details 
รายละเอียดครอบครัว 

Family Details 
ชื่อ/สกุล 

First Name-Last Name 
อาย ุ
Age 

อาชีพ/ต าแหน่ง 
Occupational/Position 

ที่อยู่/ที่ท างาน 
Address/Office Address 

โทรศัพท์ 
Telephone 

บิดา/Father      
มารดา/Mother      
พี่น้อง_________คน 
Brother/Sister 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

ภรรยา/สาม ี
Wife/Husband 

     

จ านวนบุตร_______________คน       อายุของบุตรตามล าดับ_____________________________การศึกษาตามล าดับ_________________________________ 
No. of Children               Persons  Age of Children respectively                                    Level of Education respectively        
 

10. สุขภาพ/Health 
ท่านเคยได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือเป็นโรครา้ยแรงหรือไม ่    ไม่เคย    เคย 
Do you have any physical disability or serious illness?        No         If yes 
ระบุ/Please explain              
สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน    ดีเลิศ    ด ี   พอใช้   ไม่ด ี
General condition of your health Excellent       Good        Fair  Poor 
 

11. ทั่วไป/General 
1) โปรดระบุชื่อญาติ หรือเพื่อนที่ท างาน/เคยท างานในสถาบันพระปกเกล้า /Please list relatives or friends in this organization 
ช่ือ/Name               
2) ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยท าผิดทางอาญาหรือไม่  ไม่เคย    เคย 
Have you ever been prosecuted for any legal action?   No    If yes 
ระบุ/Please explain              
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3) ท่านมีรถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนตส์่วนตัวหรือไม่   ไม่ม ี   มีรถยนต ์  มีรถจักยานยนต ์
Do you have a car or a motorcycle?         No  Own Car       Own Motorcycle 
4) ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากท่ีใด            
How do you know about this application? 
 

12. ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ (Name and Address of your references) 
ช่ือและนามสกลุ 

Name and Last Name 
ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู่/สถานท่ีท างาน 
Address/Office Address 

โทรศัพท ์
Telephone 

    
    
    
 

13. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ส าเนาใบปรญิญาบตัร  ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประชาชน  หลักฐานการผ่านงาน  หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)   
 รูปถ่าย จ านวน  2  รูป  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)            

 
 ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีวา่หากระบุข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง 
จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นพนักงาน และ/หรือถูกปลดออกจากงานทันทีโดยไมไ่ดร้ับเงินชดเชย 
 I certify that all statements made in this application are true and complete. I understand that misrepresentation of the 
fact would be subject to disqualification and/or immediate dismissal of my employment without any compensation. 

 

 
ลงช่ือ     ผู้สมคัร 
Applicant’s Signature 

         วันท่ี/Date /  /  
 

               
ลงช่ือ      ส่วนบริหารงานบุคคล 
     (                                          ) 

        วันท่ี/Date /  /  
 

 
          

 
 

   


