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                                            ข้อมูลประวัตบิุคลากร 
             ,                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ต าแหน่ง (Position)                 เลขที่ต าแหน่ง  วันเร่ิมงาน                       . 
ข้อมูลบุคคล (Personal Data) 

ชื่อ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ระบุยศ (ถ้ามี) 
Name/Surname (Mr./Mrs./Miss) Specify : Title 
วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ         ป ี        เดือน ส่วนสูง            ซม. น้้าหนัก           กก. 
เลขที่บัตรประชาชน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
สถานที่เกิด ต้าหนิ หมู่โลหิต 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................................หมู่ที่................ซอย……….......................................ถนน......................................................... 
แขวง/ต้าบล.......................................................เขต/อ้าเภอ...................................................จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท.์.....................….................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............ซอย………...................................ถนน...................................................... 
แขวง/ต้าบล.......................................................เขต/อ้าเภอ...................................................จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท.์.....................….................................................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ E-mail Address 

สถานภาพ  โสด           สมรส           หม้าย            หย่า  

อุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์  ยัง    แล้ว  กรณีอุปสมบท ณ วัด......................................จังหวัด......................พ.ศ…..... 

เอกสารทางทหาร    สด.8 (ทหาร, รักษาดินแดน)   สด.43 (เกณฑ์ทหาร) 

ใบประกอบวิชาชีพ     ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ใบอนุญาตให้เป็นทนายความและ/หรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 
ประวัติครอบครัว (Family Particulars) 

บิดา ชื่อ/นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
อาชีพ ที่ท้างาน สัญชาติ เชื้อชาติ 

มารดา ชื่อ/นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
อาชีพ ที่ท้างาน สัญชาติ เชื้อชาติ 
คู่สมรส ชื่อ/นามสกุล นามสกุลก่อนสมรส 
วัน/เดือน/ปีเกิด อาชีพ ที่ท้างาน 
สัญชาติ เชื้อชาติ สถานที่จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 
บุตร ชื่อ/นามสกุล 1 (ด.ช./ด.ญ.) วัน/เดือน/ปีเกิด สถานศึกษา 
บุตร ชื่อ/นามสกุล 2 (ด.ช./ด.ญ.) วัน/เดือน/ปีเกิด สถานศึกษา 
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ประวัติการศึกษา (Educational Background) 

ระดับการศึกษา 
(Educational Level) 

สถานที่ศึกษา 
ปีเข้าศึกษา จาก 
พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

ชื่อปริญญาที่ได้รับ สาขาวิชา 

ประถมศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนต้น     
มัธยมศึกษาตอนปลาย     
อาชีวศึกษา ปวช.     
อนุปริญญา / ปวส.     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ     
ความรู้ ความสามารถ ความช้านาญ หรือวุฒิพิเศษ 
กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา 

ประวัติการท างาน (Employment History) 
โปรดเรียงล้าดับจากปัจจุบันไปหาอดีต 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
สถานที่ท้างาน 

ต้าแหน่ง/ 
ลักษณะงานในหน้าที่ 

เงินเดือน 
เดือนสุดท้าย 

เหตุผลที่ออก 
เริ่ม สิ้นสุด 

      
      
      

ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างปัจจุบัน......................................................................โทรศัพท์.......... ..................................................... 
บุคคลอ้างอิง (Reference)  

ระบุชื่อบุคคลอ้างอิงที่ทราบประวัติ คุณวุฒิ ความเหมาะสม และอุปนิสัยของท่าน 3 ท่าน 
(ควรเป็นบุคคลที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือต้าแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมน่าเชื่อถือ) 

ชื่อ/สกุล ต้าแหน่ง สถานที่ท้างาน เกี่ยวข้องเป็น โทรศัพท์ 
     
     
     

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities) 
ความรู้ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุความสามารถในการใช้งาน โดยเติมค้าว่า พอใช้ ดี หรือดีมาก ในช่องว่าง) 
ภาษาอังกฤษ    พูด _________   อ่าน _________  เขียน _________ 
ภาษา...........................   พูด _________   อ่าน _________  เขียน _________ 
ภาษา...........................   พูด _________   อ่าน _________  เขียน _________ 
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ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุโปรแกรมส้าเร็จรูป ภาษา ระบบ และความสามารถในการใช้งาน) 
1. ................................................................ ......................  พอใช้   ดี   ดีมาก 
2. ................................................................ ......................  พอใช้   ดี   ดีมาก 
3. ................................................................ ......................  พอใช้   ดี   ดีมาก 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมาย (Convicted on a criminal charge) 

ท่านเคยต้องค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาลให้ลงโทษอย่างไรหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย มีความผิดฐาน......................................................................... ก้าหนดโทษจ้าคุก...........ปี...........เดือน...........วัน 

ความสนใจและการเป็นสมาชิก (Interest and Membership) 
โปรดระบุกีฬาที่ท่านเล่นเป็นประจ้า ....................................................................................................................................................  
โปรดระบุงานอดิเรกที่ท่านมักท้ายามว่าง .............................................................................................................................................  
ท่านเป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กรรมการสถาบัน สมาคม สโมสร บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน บ้างหรือไม่ 
 เป็นอยู่  เคยเป็น 1) ......................................................... ต้าแหน่ง...................................................... 
 เป็นอยู่  เคยเป็น 2) ......................................................... ต้าแหน่ง...................................................... 
 เป็นอยู่  เคยเป็น 3) ......................................................... ต้าแหน่ง...................................................... 

โปรดระบุชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ท่านรู้จักคุ้นเคย (Internal Reference) 
ชื่อ/นามสกุล เกี่ยวข้องเป็น ต้าแหน่ง สังกัด 

    

    
โปรดระบุชื่อผู้ใกล้ชิดสนิทสนมที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน (Emergency Contact) 

ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ (บ้าน) 
ความสัมพันธ์ ที่ท้างาน โทรศัพท์ (มือถือ) 

การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (ถ้าม)ี 
เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง 
 

 
            ลงลายมือชื่อ........................................................................(เจ้าของประวัติ) 
              (...................................................................)  
       วันที่........................................................................ 
ส้าหรับเจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบข้อมูล) 
 
         ลงลายมือชื่อ.....................................................................  
           (...................................................................)  
       วันที่................................................................... 

 


