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(โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง)

ใบสมัครเลขที.่ ................................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร

่
ติดรู ปถาย
ขนาด 1 นิว

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................................................
สัญชาติ ................. เกิดวันที่ ..................... เดือน .................................. พ.ศ. ................... อายุ ................ ป
เปนผูสําเร็จการศึกษา (ชื่อคุณวุฒิ) .............................................สาขา/วิชาเอก .................................................
คณะ .................................................... จากสถาบันศึกษา ..................................................................................
ประเทศ ................................ปที่สําเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย........................
ขอสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง.................................................................สังกัด......................................................................................
ประจําสาขาวิชา....................................................................................................................................................
จึงขอแจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ขอมูลสวนตัว
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ....................... หมูที่ ......... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ...............................โทรศัพท .......................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…....
อาชีพ
ลูกจาง / พนักงานของรัฐ
ขาราชการ ตําแหนง ........................................................
พนักงานราชการ ตําแหนง ......................................................

กําลังศึกษาตอ

อื่นๆ ..............................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน กรม/บริษัท ............................................................. กอง/แผนก ................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .................................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ........................................................วันที่ออกบัตร ............ เดือน ............................... พ.ศ. ..................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา

-๒๒. ประวัติการศึกษา
สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ตําแหนง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดทาย
กอนออก

ระยะเวลา
ตั้งแต .......... ถึง.........

วุฒิที่ไดรับ

ระยะเวลา
ตั้งแตป....ถึง .......

ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

๓. ประวัติการทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางาน

เหตุผลที่ออก

๔. ความรูความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

-๓๕. หลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร คือ
(

) สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ

(

) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ

(

) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ

(

) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

(

) รูปถายไมสวมแวนตาดํา จํานวน ๓ ใบ (ถายไวในคราวเดียวกัน)

(

) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

(

) สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

(

) อื่น ๆ

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการขอความ
ตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับความเปนจริงใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที

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

[ ] หลักฐานครบถวน
[ ] มีปญหา คือ
.....................................................................
ลงลายมือชื่อ........................เจาหนาที่รับสมัคร
........./................../............

กองคลังไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน…---…..บาท
ไวแลว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เลมที่................
ลงลายมือชื่อ............................................เจาหนาที่รับเงิน
............/................../............

-๔ใหผูสมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู รหัสไปรษณีย ใหถูกตอง ชัดเจน และเปนที่อยูเดียวกันทุกชอง หากมี
เปลี่ยนแปลงที่อยูตองแจงใหกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกใหครบทุกชอง) เพื่อใช
ในการสงหนังสือเรียกตัวไปยังทาน ในกรณีที่ไดรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ชือ – สกุล.....................................................................
ที่อยู..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย. ..............................

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย.........................

ชื่อ – สกุล.....................................................................
ที่อยู..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย. ..............................

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย.........................

-๕แบบคํารองขอสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เขียนที.่ .....................................................
วันที.่ ............เดือน............................พ.ศ..............
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เปนผูจบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................
วิชาเอก/สาขา................................................................................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
......................................................................................เมื่อวันที.่ ..........เดือน.............................พ.ศ...................
(ไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย) มีความประสงคทจี่ ะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
กรม/สํานักงาน......................................................................................ตําแหนง..................................................
ซึ่งรับสมัครจากผูที่ไดรับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)......................................................................................
วิชาเอก/สาขา........................................................................ระหวางวันที.่ ...........เดือน.....................พ.ศ...........
ถึงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................พรอมนี้ ขาพเจาไดขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................ไวกอน
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของขาพเจาที่ไดยื่นสมัครแลว ปรากฏวา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. ยังมิไดรับรองวุฒิของขาพเจาหรือคุณวุฒิดังกลาวไมตรงตามวุฒิ
ของตําแหน งที่ขาพเจ าสมัครอันมีผลทําให ขาพเจาไมมีสิ ทธิสมัครตามประกาศรับ สมัครที่กลาวถึงขางตน
ขาพเจาจะไมใชสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครขาพเจาดวย จะขอบคุณยิ่ง
................................................................
(..............................................................)
ผูสมัคร

