
 

 

 
 

             

 
ใบสมัครเข้าท างานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ               

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะที่ 2 

ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สมัครต าแหนง่.........................................................................รหัสต ำแหน่ง.................................... 

1. ประวัติส่วนตัว 

1.1  ชื่อ-นำมสกุล  (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………..………………………………………….…………………….… 
1.2  วัน-เดือน-ปีเกิด………………....................……….ปัจจุบันอำย…ุ……..……ป ีน  ำหนัก…….....…..ก.ก.   

 ส่วนสูง.……….ซ.ม. กรุ๊ปเลอืด.......โรคประจ ำตัว.....................แพย้ำ......................ภูมลิ ำเนำเดิม (จังหวัด)………………… 
1.3  เชื อชำติ……………………...….  สัญชำติ………......……………….  ศำสนำ…………………….......…. 
1.4  สถำนภำพ  โสด      สมรส  หย่ำรำ้ง      มำ่ย จ ำนวนบุตร………………คน 
1.5  ชื่อคูส่มรส…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……… 

ที่อยู่คู่สมรส……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
ชื่อ/ที่อยู ่สถำนที่ท ำงำนของคูส่มรส…………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

1.6  ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน เลขที…่…………….หมู่ที่…….…….ซอย……………….ถนน……………………….ต ำบล/แขวง………………………… 
 อ ำเภอ/เขต………………..……….…จังหวัด……………………………. รหัสไปรษณยี ์………… โทรศัพท ์(บ้ำน) …………………………….... 

1.7  สถำนทีต่ิดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้ำนเลขที่…………………….…….หมู่ที่…………….ซอย……………….ถนน…………………………………. 
     ต ำบล/แขวง……………..….………..อ ำเภอ/เขต…………………..……….…จังหวดั………………………………….รหัสไปรษณยี์ ……....……… 

 โทรศัพท์ (บำ้น) ………………(ทีท่ ำงำน) …..…….………...(มือถอื)................................ E-mail address…………..………………… 
1.8 บุคคลทีส่ำมำรถติดตอ่ไดใ้นกรณีเรง่ด่วน ชื่อ-นำมสกุล................................................................................ ............. 

 เก่ียวข้องเปน็........................โทรศัพท์ (บ้ำน).................................(มือถอื)............................... ................................ 

2. ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากวุฒสิูงไปหาวุฒิต่ า อย่างน้อย 3 ระดับ) 

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอกท่ีจบ สถาบันการศึกษาท่ีจบ จบเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      

      

      

3. สถานะการท างาน 

3.1  ว่างงาน ตั งแต่วนัที.่....................................เนื่องจำก .............................................................................................. 

..................................................................................................................... ............................................................ 

 ชื่อและที่อยู่สถำนที่ท ำงำน…………………………………………...……………………………………………………………..….….…………………………. 
 สำเหตุทีล่ำออก……………………………………………………………….....……………………………………………….….…………..………………………… 

 
รูปถ่าย 
1 น้ิว 
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3.2 ประสบการณ์การท างานลา่สุด 

    ตั งแต่วันที่……..……เดอืน………………..………...…พ.ศ………..….. ถงึวนัที่……….…เดอืน……………………………….พ.ศ.………....….

ต ำแหนง่……………………………………………..…………………………………………..อัตรำเงินเดือน………………………….…………….บำท 

      หน้ำที่โดยสังเขป…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

     ชื่อและที่ของสถำนที่ท ำงำน…………………………………………………………………………………………………….………………..………….... 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

     สำเหตุทีล่ำออก……………………………………..………………………………………………………………….............................................. 

4. อาชีพ/งานที่คาดหวังในอนาคต........................................................................................................................... ........       

5. การฝึกอบรมพิเศษทั้งในประเทศและตา่งประเทศ (เฉพาะที่ส าคญั) 

5.1 เรื่องที่ฝกึอบรม (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. 

สถำนที่ฝกึอบรม …………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………... 

ช่วงเวลำที่ฝึกอบรม……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………… 

5.2 เรื่องที่ฝกึอบรม (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

สถำนที่ฝกึอบรม ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

ช่วงเวลำที่ฝึกอบรม……………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………… 

6. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น เปน็สมำชิกหรอืคณะกรรมกำรของสมำคม สโมสร ชมรมหรอืร่วมงำนกับ

ชมรมในสถำนศึกษำที่เคยศึกษำ เป็นตน้ 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………….………

ความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญพเิศษปัจจบุัน  

………………………………………………………………………………………………………………..……………...……………………………………………………….…… 

8. ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...……………………………….…… 

9. หากท่านต้องการเป็นผู้ประกอบการ จะท าธุรกจิเกี่ยวกับอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………                                                                                                                                      

10. ท่านได้รับการเยียวยาตามมาตรการตา่งๆ หรือไม ่

 [    ] ไม่ได้รับสิทธิ์ตำมมำตรกำรเยียวยำ 5,000 บำท หรอืมำตรกำรอื่นๆ จำกรัฐบำล  

 [    ] ได้รับสิทธิ์ตำมมำตรกำรเยียวยำ 5,000 บำท หรอืมำตรกำรอื่นๆ จำกรัฐบำล  

   โดยได้รับเงินเยียวยำ 5,000 บำท หรอืมำตรกำรอื่นๆ เรยีบรอ้ยแล้ว 

   โดยยังไม่ได้รับเงินเยียวยำ 5,000 บำท หรอืมำตรกำรอื่นๆ  

หมำยเหตุ : หำกได้รับเงินเยี่ยวยำตำมมำตรกำรอื่นๆ แล้ว จะไม่สำมำรถสมัครเข้ำรว่มโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่  

     ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ  2019 (COVID-19) ได้ แต่ถ้ำยื่นสละสิทธิ์

     และคนืเงินรัฐบำลในกรณีที่ได้รับเงินเยียวยำเรยีบรอ้ยแล้วจะสำมำรถสมัครเข้ำรว่มโครงกำรได้  
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11. ท่านสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า     

     2019 (COVID-19) ของหน่วยงานอื่นหรอืไม่ 

 [    ] ไม่ได้สมัครที่อื่น 

 [    ] สมัคร ของหน่วยงำน……………………………………………………………………......................................................................  

หมำยเหตุ : ผู้สมัครจะมีสิทธิ์ได้รับกำรรับจ้ำงงำนภำยใต้โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์            

      กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ได้เพียง 1 หน่วยงำนเท่ำนั น 

[    ] ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ท ำควำมเข้ำใจเงื่อนไขกำรสมัครเข้ำรว่มโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์  กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) อย่ำงถี่ถ้วนแล้ว และถือว่ำกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรเป็นอันสิ นสุด และถ้ำมีกำรตรวจพบภำยหลังจะมีผลทำงกฏหมำยทันที 

 

กำรปลอมแปลงเอกสำร เป็นควำมผิดทำงกฎหมำย 

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

        (ลงชื่อ)………………………………………………….ผู้สมัคร 

       (………………………………………………..) 

           วันยื่นใบสมัคร…………………………………..………….. 
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ควำมเห็นของเจำ้หน้ำที่ผู้รับสมัคร 
[  ] รับสมัคร 
[  ] ไม่รับสมัคร เนือ่งจำก 
[  ] รับสมัคร โดยมีเงือ่นไข……………………………………………………………………………………………… 
[  ] อื่นๆ…………………………………………………..…………………………………........………………………….. 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………..………..เจำ้หนำ้ที่ผู้รับสมัคร 

              (………………………………………………..) 

               วันที…่……………………………….…………… 

  ค าแนะน าในการเขียนใบสมัครงาน 

1. ให้กรอกขอ้ควำมลงในช่องว่ำงทุกขอ้ ข้อใดทีไ่ม่มีขอ้ควำมทีจ่ะเติมให้ท ำเครื่องหมำย – ในช่องว่ำง ดังกล่ำวด้วย 

ถำ้ช่องว่ำงที่เว้นใหไ้ม่พอส ำหรับเขียนใหใ้ช้กระดำษอืน่เขียนเพิ่มเติมได้ 

2. ให้กรอกขอ้ควำมที่ชัดเจนถูกต้อง และเปน็จรงิ 

3. พรอ้มใบสมัครนี  ได้สง่หลักฐำนต่อไปนี มำด้วย   (ให้ท ำเครื่องหมำย/ลงใน  [  ] หน้ำข้อควำม) 

[  ] ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ [  ] ส ำเนำหนงัสือรับรองคุณวุฒิ            [  ]  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

[  ]  ส ำเนำบัตรประชำชน  [  ]  หนงัสือรับรองกำรผำ่นงำน (ถำ้มี) 

[  ]  อื่นฯ (ระบุ)……………………………………………………………………………………  


