
















 
 

 

                      

 
 

   
                ใบสมคัรพนักงานราชการทัว่ไป 

                  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ขอ้มูลส่วนตวั 
ช่ือและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………....……………………… 

สมคัรต าแหน่ง  
…............……………………………เลขท่ีต าแหน่ง.........… 

 

 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได…้…………………………...…………………… 
……………………………………………….………………….. 
หมายเลขโทรศพัท.์....…………………………………………… 
E – mail Address ………..……….……………………………… 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน …………….……………… 
ออกใหท่ี้อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั………………… 
วนัเดือนปีท่ีออกบตัร…………………หมดอาย…ุ…………...… 

วนั/เดือน/ปีเกิด 
………………………………. 

อาย ุ
…………………………. 

สถานท่ีเกิด 
…………………………… 

เช้ือชาติ 
……………………….... 

สถานภาพสมรส 
…………………………… 

สญัชาติ 
…………………………. 

การรับราชการทหาร 
…………………………… 

ศาสนา 
…………………………. 

 

ขอ้มูลทางการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วชิาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    

อาชีพปัจจุบนั..................................................................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีออก (อยาก) ออกจากงาน ................................................................................................................................................... 

 

ขอ้มูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดใหร้ายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง 3 ปี หลงั) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงนิเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

      
      
      
      

 
 

รูปถ่ายขนาด 
3x4  เซนติเมตร 
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โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีผา่นมาในช่วง 3 ปี หลงั (ถา้มี) 
 
 
 

 

โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และอธิบายวา่ประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานท่ีสมคัรในคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง 

 
 
 

ขอ้มูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถา้มี) 

 
 
 

บุคคลอา้งอิง (ขอใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีคุน้เคยกบัการท างานของท่าน เช่น ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง โปรดอยา่ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพนัธ์กบัท่าน 

    
    

ท่านเคยมีประวติัการตอ้งโทษวินยัหรือคดีอาญา หรือไม่ 
(  )      ไม่เคย       (  )     เคย  โปรดระบุ................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความตอนใดเป็นความเทจ็หรือไม่ตรงกบั
ความจริงใหถื้อเป็นหลกัฐานเพ่ือเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที 

   ลงช่ือ.....................................................ผูส้มคัร 
                                                           (........................................................) 
                             ยื่นใบสมคัรวนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าทีต่รวจสอบหลกัฐานการสมัครคัดเลือก 
(     ) ครบถว้น   (     )  ไม่ครบถว้น  คือ .................................................................................... 
 
       เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร.................................... 
       วนัท่ี............ เดือน............ พ.ศ................. 
 
 
 



 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ าตวัผู้สมคัรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ส่วนของมหาวทิยาลยั 

เลขประจ าตวัผูส้มคัร…………………………… 

ต าแหน่ง……………….......…………………….. 

สงักดั..............................................................                                         
เลขท่ีต าแหน่ง……………....…………………… 

ช่ือ-นามสกลุ…….............……………………… 

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

     …...........………...…………                          (…...…………………)                           
          ลายมือช่ือผูส้มคัร                                    เจา้หนา้ท่ีออกบตัร 
หมายเหตุ                                                                       
1. ตอ้งแสดงบตัรน้ีคู่กบับตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการออกให้ทุกคร้ังท่ีเขา้รับการ
เลือกสรร และมารับการจดัจา้ง 
2. ผูก้ระท าการทุจริตในการประเมินเพื่อรับการเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวชิา  และขาด
คุณสมบติัท่ีจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ 
 

 

บัตรประจ าตวัผู้สมคัรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ส่วนของผู้สมคัร 

                                          เลขประจ าตวัผูส้มคัร.…………………....……...… 

                                      ต  าแหน่ง…....….....…..……………….………...….                 
                                          สงักดั....................................................................                                         
                                       เลขท่ีต าแหน่ง…...…….......………………………… 

                                          ช่ือ-นามสกลุ……...........…………………………… 

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

     …...........………...…………                       (…...…….....……………)                           
          ลายมือช่ือผูส้มคัร                                    เจา้หนา้ท่ีออกบตัร 
หมายเหตุ                                                                       
1. ตอ้งแสดงบตัรน้ีคู่กบับตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการออกให้ทุกคร้ังท่ีเขา้รับการ
เลือกสรร และมารับการจดัจา้ง 
2. ผูก้ระท าการทุจริตในการประเมินเพื่อรับการเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวชิา  และขาด
คุณสมบติัท่ีจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ 

รูปถ่ายขนาด 
3x4  

เซนติเมตร 

รูปถ่ายขนาด 
3x4  

เซนติเมตร 
 

บตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ 

ผูส้มคัรโปรดทราบ  
   กรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้น 

   ติดรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแวน่ด า ขนาด 1 น้ิว 
   ตดับตัรเขา้หอ้งสอบตามรอยประท่ีก าหนด 

 

 







 ขั้นตอนการรับสมคัร              
          พนักงานราชการท่ัวไป คร้ังท่ี 2 /2563 

1. ย่ืนเอกสารการสมคัร                                          

2. ตรวจเอกสาร (ที่กองบริหารงานบุคคล) 

3. ช าระเงนิค่าสมคัรสอบ  

     - ราคา 200 บาท ท่ีฝ่ายการเงิน  กองคลงั ชั้น 3   

4. - ส่งเอกสารการสมคัร  

    - เซ็นช่ือ + รับบัตรเข้าห้องสอบ 

**  รับสมัคร วนัที่  13 – 19 ส.ค. 63** 

 เว้นวันหยดุราชการ  
---รอบเช้า    08.30 – 12.00 น. ---รอบบ่าย  13.00 – 15.30 น. 

*โปรดแต่งกายสุภาพและไม่สวมรองเท้าแตะ* 



หลกัฐานประกอบการรับสมัคร              

                         พนักงานราชการท่ัวไป คร้ังท่ี 2 /2563 

1. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความ + ติดรูปถ่าย                    1  ฉบบั                          

2. บตัรประจ าตวัสอบท่ีกรอกขอ้ความ + ติดรูปถ่าย    1 ฉบบั 

3. ส าเนาใบปริญญาบตัร / ใบรับรองจากสภาฯ /        1 ฉบบั 

4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนฉบบัสมบูรณ์ (transcript)    1 ฉบบั 

5. กรณีไม่มีหลกัฐาน ขอ้ 3 และ 4 (นศ.จบใหม่) 

    ใหใ้ชส้ าเนาใบรับรองวา่ส าเร็จการศึกษา / เรียนครบหลกัสูตร   1 ฉบบั 

6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                                    1 ฉบบั 

7.  ส าเนาทะเบียนบา้น                                                                      1 ฉบบั 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ทะเบียนสมรส ฯลฯ     1 ฉบบั 

9. หนงัสือรับรองความประพฤติ (กรณเีคยต้องโทษจ าคุกโดยพ้นโทษจ าคุกมาแล้ว 5 ปี)       

                                                                                                         1 ฉบบั 

    กรณีเพศชาย เพิ่ม 

10. ส าเนาใบ ส.ด.8  (กรณีผา่นเกณฑท์หาร / จบ รด.)     

หรือส าเนาใบ ส.ด.43 (กรณีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเกณฑท์หาร)               1 ฉบบั 

*** ผูส้มคัรโปรดเซ็นช่ือรับรองหลกัฐานประกอบการสมคัรทุกใบ 
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