
              ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 Application Form, Rajamangala University of Technology Lanna Nan 

…………………………………………………………. 
 

1. ประวัติส่วนตัว (Personal Information) 
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………………………………………………………..  อายุ  ………….  ปี  ………………  เดือน 

Name (Mr./Mrs./Miss)                  Age    Years              months 
เชื้อชาติ  ………………….  สัญชาติ  ……………………..  ศาสนา  …………………….  วัน/เดือน/ปี เกิด  …………………………………………….. 
Race           Nationality                  Religion    Date of Birth 

สถานที่เกิด  อ าเภอ/เขต  ………………………………………………………………………..  จังหวัด  …………………………………..……………………… 
Place of Birth: District        Province 

1.2 สถานภาพทางครอบครัว     โสด            สมรส     หย่าร้าง    ม่าย  
Marital Status:           Single      Married           Divorced           Widowed 

1.3 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน           
Identification Card Number 

1.4 ออกให้ ณ ส านักงาน  ...................................................................  เมื่อวันที่ ................... เดือน ................................ พ.ศ. ................ 
Issued by                 Issued date           month          year 

1.5 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……….. หมู่ที่ ……… ตรอก/ซอย …………………..……………………….. ถนน …………………………………………………….…… 
ต าบล/แขวง …………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….…. 
Current Address  

โทรศัพท์/ มือถือ ……………………………………………………………………….. 
Telephone No./ Mobile phone 

ที่อยู่ปัจจุบันเป็น     บ้านตนเอง (own house)      บ้านเช่า (rent) 
Current address is    บ้านบิดา-มารดา (parents’ house)     อื่นๆ ระบุ..................... (others) 

1.6 บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ทันที ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Contact person (in case of emergency)  

บ้านเลขที่ ………. หมู่ที่ ……… ตรอก/ซอย …………………………………………………….. ถนน …………………………………………………………… 
ต าบล/แขวง …………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………. 
Address 

โทรศัพท์/ มือถือ ……………………………………………………………………….. 
Telephone No./ Mobile phone 

1.7 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ชื่อย่อปริญญา) ………………… สาขา/วิชาเอก ……………………………………………………………….. 
Bachelor’s Degree 

จากสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………… เมื่อปี พ.ศ. ………………………………………………. 
From (University/college)                  Year 

1.8 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ชื่อย่อปริญญา) …………………. สาขา/วิชาเอก ……………………………………………………………….. 
Master’s Degree 

จากสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………… เมื่อปี พ.ศ. ………………………………………………. 
From (University/college)                  Year 

ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Special Skill 
 
 

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

(ติดด้วยกาว
เท่านั้น) 

1” photo 

(stick by glue 
only) 



1.9 ครั้งสุดท้ายท างานต าแหน่ง ……………………………………………….. สังกัด/หน่วยงาน .............................................................................. 
Previous Job: Position                       Company/Organization 

ที่อยู่ ............................................................................................................................. .........................................................................  
Address 

โทรศัพท์ ............................................................................................ 
Telephone No. 

1.10  ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง .............................................................. สังกัด .................................................................... 
  Apply for Position        Faculty/ Division  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (Rajamangala University of Technology Lanna Nan) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ (I ensure that above information is true and correct.) 

 
ลงชื่อผูส้มัคร (Candidate’s signature) .............................................................. 

                      (………................……………………………….) 
               วันที่ (Date) ......................................... 

………………………………………………………………………. 

2. ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร (For Staff Only) 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบสมัครน้ี (Attachments) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  (A copy of house registration) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (A copy of Identification Card) 
 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (A copy of Education Document) 
 ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) 
 รูปถ่าย (Photo)  
 อื่นๆ (Others) ………………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………  
 I am            Position 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว 
Rajamangala University of Technology Lanna Nan. I already checked information and evidences. 
 

     ลงชื่อเจ้าหน้าท่ี (Staff’s Signature) ……………………………………………………….. ผู้รับสมัคร 
             (…………………………………………..…………….) 

               วันที ่(Date) ........................................... 

3. การพิจารณารับรอง (Staff’s Confirmation) 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………  
I am            Position 

สังกัด  ……………………………………………………………............…….   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
Faculty/ Division of              Rajamangala University of Technology Lanna Nan 

ได้พิจารณาและรับรองว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติต่อไป 
I considered and confirmed that this candidate is suit for the position and job requirement. 
 

ลงชื่อเจ้าหน้าท่ี (Staff’s Signature) ……………………………………………………….. ผู้รับสมัคร 
                   (…………………………………………..…………….) 
             วันที ่(Date) ........................................... 



4.  หมายเหตุ (Notes) 
4.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมคัรด้วยตนเองและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

Candidates yourselves have to fill the form and sign in the presence of the staff. 

4.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิสูงกว่าต าแหน่งที่รับสมัคร ผู้สมคัรต้องแนบส าเนาหลักฐานการศึกษา ตามวุฒิก าหนดไว้ในต าแหน่งที่รับสมัครด้วย 
In case of the candidate has a higher degree than the position requirement, candidate has to attach the required degree within the application form. 

4.3 เจ้าหน้าท่ีรับสมัครต้องลงลายมือชื่อก ากับส าเนาทุกฉบับ ที่ตรวจแล้วถูกต้องตรงตามต้นฉบับ 
Candidates have to certify the copy. 

4.4 ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการประจ าการต้ังแต่ระดับ 4 ข้ึนไป 
Staff who certifies the form is a public servant up to level 4th. 

 
 
 
 
 


