
 

 

  

 

      

 

รหัสต ำแหน่ง   สังกัด...................................................ต ำแหน่ง................................ 

ใบสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ (สำยสนับสนุน) 

สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................................................... 
เกิดวันที่............เดือน...................................พ.ศ.................อายุ..........ปี สัญชาติ..............เชื้อชาติ....................
ศาสนา..................เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาสูงสุด............................สาขา/วิชาเอก........................ 
คณะ.....................................จากสถานศึกษา……....................……………......…ประเทศ…………………...……ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อวันที…่……………………..คะแนนเฉลี่ย……………… 

 ขอสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง…………………...……
สังกัดหน่วยงาน…………………………………...จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย....…....................................................... 
ถนน...............................ต าบล/แขวง.....…….……………........อ าเภอ/เขต............….……………................. 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์.......................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                             
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต.....…….................จังหวัด.............................เมื่อวันที่..............เดือน....………..…........พ.ศ
....................หมดอายวุันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ……………… 
สถานภาพ              โสด     สมรส      หม้าย          หย่า 

อาชีพ    ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ ต าแหน่ง………………………………………. 
   ข้าราชการประเภท........................................... ต าแหน่ง................... ................................... 
   ก าลังศึกษาต่อระดับ...................................สถานศึกษา……………………………………. 

 อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 

 
รูปถ่ายขนาด 

1  นิ้ว 
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๒.  ประวัติกำรศึกษำ  

วุฒิท่ีได้รับ สำขำ/วิชำเอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

ชื่อสถำนศึกษำ 
ระยะเวลำ 

ตั้งแต่ พ.ศ........ 
ถึง พ.ศ............. 

 
ปริญญาตรี 
 

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

 
.............. 
……….. 

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

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

ปริญญาโท .........................................
......................................... 

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

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

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

............................. 
ปริญญาเอก .........................................

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

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

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

 
๓.  ประวัติกำรท ำงำน 

ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
ระยะเวลาการ

ท างาน 
 

เงินเดือน
สุดท้ายก่อน

ลาออก 
เหตุผลที่ออกจากงาน 

 
๑. ………………….................. 
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๓. ………………….................. 
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๔.  ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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๕.  ผลงำนที่โดดเด่นหรือได้รับรำงวัล  เช่น งำนวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๖.  หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขัน  (ให้เรียงเอกสำรตำมล ำดับ) 
  6.1 ส ำเนำใบปริญญำบัตรหรือส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ 
              ก่อนวันที่ 10 มีนำคม 2564 จ ำนวน  1  ฉบับ  

6.2  ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ  (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 1 ฉบับ  
6.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
6.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
6.5  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป 
6.6  หนังสือรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะเพศชำย)  จ ำนวน  1  ฉบับ             

   6.7  ผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ท้ำยประกำศรับสมัคร และเอกสำร
รับรอง  

        ผลคะแนนภำษำอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรำยงำนตัว (ถ้ำมี) 
  6.8  ผลกำรทดสอบสมรรถนะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL (ถ้ำมี) 
  6.9  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)  เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ ชื่อ-สกุล  

        
หมายเหตุ  หากเอกสารข้างต้น ข้อ 6.1 - 6.6 ไม่ครบถ้วนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หาก
ข้อความตอนใดเป็นเท็จให้ถือเป็นหลักฐานยกเลิกการสมัครหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

      (ลงชื่อ) .....................................................ผู้สมัคร 
             (.................................................................) 
     ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน.............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำเรียบร้อยแล้ว 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้บงัคับบัญชา 
            (........................................................)  
                                                               ต าแหน่ง....................................................  
 
 

  


