
 
 (โปรดกรอกใบสมัครดวยตวับรรจง)                                               รหัสประจําตัว......................... 

ใบสมัครเขารบัการคัดเลือก/การสอบแขงขนั ติดรูปถาย 
ขนาด 

3 x 4 ซม. 

เพื่อจางเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คร้ังท่ี........ป 25........ 
                                                                                                                

 เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                                                       

 ขาพเจา  (นาย / นาง / นางสาว)  .................................................................................................... 
สัญชาติ ..................  เกิดวันที่  ................ เดือน .................................... พ.ศ. ...................... อายุ  .........................  ป 
เปนผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  .................................................... สาขา/วิชาเอก ........................................................... 
คณะ ................................................ จากสถานศึกษา ..................................................... ประเทศ  ............................. 
สําเร็จการศึกษาเมื่อวนัที่ ...................................................................  คะแนนเฉลี่ย .............................. 

 ขอสมัครเขารับ                การคัดเลือก               การสอบแขงขัน    เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง  ..........................................................  หนวยงานที่จะจาง ......................................................................... 
จึงขอแจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพจิารณา  ดังนี ้

ขอมูลสวนบุคคล 

 ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ ..................... หมูที่ ....................  ตรอก/ซอย .................................................. 
ถนน .................................................. ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต .......................................... 
จังหวดั ............................................ รหัสไปรษณีย                                      โทรศัพท ................................................ 
อาชีพ  ลูกจาง/พนกังานของรัฐ     ตําแหนง ..................................................................... 
  ขาราชการ     ตําแหนง ......................................................................        กําลังศึกษาตอ 
  อ่ืน ๆ ............................................................................................ 

สถานที่ทํางาน  กรม/บริษัท   ........................................................................................................................................ 
กอง/แผนก  .................................................................................................................................................................. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ................................................... ออกให  ณ  อําเภอ/เขต ........................................... 
จังหวดั  .......................................................... วันที่ ....................  เดือน .................................. พ.ศ. .......................... 
สถานภาพสมรส โสด สมรส หมาย หยา 
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ประวัติการศึกษา  
 

วุฒิที่ไดรับ สาขา/วิชาเอก 
คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ช่ือสถานศึกษา 
ระยะเวลาศึกษา 
ตั้งแต......ถึง..... 

ม.6/ปวช. ............................ ....................... ............................. ........................... 
ปวส./อนุปริญญา ............................ ....................... ............................. ........................... 
ปริญญาตรี ............................ ....................... ............................ ........................... 
ปริญญาโท ............................ ....................... ............................. ........................... 
ปริญญาเอก ............................ ....................... ............................. ........................... 
อ่ืน ๆ ............................ ....................... ............................. ........................... 
 ............................ ....................... ............................. ........................... 
     

 

ประวัติการทํางาน 
 

ช่ือสถานที่ทํางาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย 

กอนออก 
ระยะเวลา 

ตั้งแต.....ถึง..... 
เหตุผลที่ออก 

1. .............................. ............................ ....................... ......................... ........................ 
   ..............................   ............................ ....................... ......................... ........................ 
   .............................. ............................ ....................... ......................... ........................ 
   .............................. ............................ ....................... ......................... ........................ 
2................................ ............................ ....................... ......................... ........................ 
  ............................... ............................ ....................... ........................ ........................ 
   .............................. ............................ ....................... ......................... ........................ 
   .............................. ............................ ....................... ......................... ........................ 
3................................ ............................ ....................... ......................... ........................ 
  ............................... ............................ ....................... ......................... ........................ 
  ............................... ............................ ....................... ......................... ........................ 
  ............................... ............................ ....................... ......................... ........................ 
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 ความรูความสามารถพิเศษ   ....................................................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 หลักฐานทีใ่ชประกอบการสมัครเขารับการคัดเลือก/การสอบแขงขัน  เพือ่จางเปนพนกังานมหาวทิยาลัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 (    )  สําเนาปริญญาบัตร  หรือ  สําเนาหนงัสือรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  1 ฉบับ 
 (    )  สําเนาในรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  จํานวน  1 ฉบับ 
 (    )  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  1 ฉบบั 
 (    )  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน   จํานวน  1 ฉบับ 
 (    )  สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  จํานวน  1 ฉบับ 
 (    )  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถามี)  จํานวน  1 ฉบับ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี ้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  
ขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับความจริงใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

 
               ลงชื่อ   ....................................................................  ผูสมัคร 

      (....................................................................) 

             ยื่นใบสมัครวันที่  .................  เดือน  ..............................  พ.ศ.   ................. 
 
 
 

   

 [   ]   หลักฐานครบถวน            [   ]   มีปญหา  คือ 
          …………………………………………………… 
         ลงลายมือช่ือ ................................. เจาหนาที่รับสมัคร 
                            ........../................../............. 
 

 

  กองคลังไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน ........... บาท 
  ไวแลว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ................ เลมที่ ........... 
   ลงลายมือช่ือ ........................................ เจาหนาที่รับเงนิ 
                       ........./...................../............ 
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 ใหผูสมัครเขียน ช่ือ – สกุล   ที่อยู   รหัสไปรษณีย   ใหถูกตอง   ชัดเจน และเปนที่อยูเดียวกันทกุชอง 
หากเปลี่ยนแปลงที่อยูตองแจงใหกองบรหิารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกใหครบทุกชอง) 
 

ช่ือ - สกุล.....................................................................................  ช่ือ..................................................... 
ที่อยู..............................................................................................  ที่อยู................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................... 
....................................................รหัสไปรษณีย...........................  ....................รหัสไปรษณยี................       

 
 
 
 

ช่ือ - สกุล.....................................................................................  ช่ือ..................................................... 
ที่อยู..............................................................................................  ที่อยู................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................... 
....................................................รหัสไปรษณีย........................... 

 
 
 

 
 
 

...................รหัสไปรษณยี................       

ช่ือ - สกุล.....................................................................................  ช่ือ..................................................... 
ที่อยู..............................................................................................  ที่อยู................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................... 
....................................................รหัสไปรษณีย...........................  ...................รหัสไปรษณยี................       

 

 
 
 


