-1-

รหัสประจาตัวผูส้ มัครสอบ ...............................
 ผ่านภาค ก ของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่....................................
 ยังไม่ผ่านภาค ก

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

----------------------------------------ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จึงขอแจ้งประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ (โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง)
1. ตาแหน่งที่ต้องการสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา .....................................................................
คณะ .................................................................................................................. ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 1/2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
2. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................นามสกุล...............................................................
Name (Mr, Miss, Mrs.)..................................................................Surname.............................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  บัตรหมดอายุ............................
เกิดวันที่.............เดือน.......................................................พ.ศ................ อาเภอ..........................................................
จังหวัด...............................................................................อายุถึงวันสมัคร................ปี..................เดือน………..…... วัน
สัญชาติ.....................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา.....................................หมู่โลหิต................
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่.......................หมู่ที่............ หมู่บ้าน...................................................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน............................................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทรศัพท์....................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่.......................หมู่ที่............ หมู่บ้าน...................................................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน............................................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทรศัพท์....................................................
E-mail.............................................................. Facebook……………………………………………………………………………..
5. ชื่อภรรยาหรือสามี............................................................สัญชาติ............ศาสนา................อาชีพ........................................
6. ชื่อบิดา..............................................................................สัญชาติ.............ศาสนา...............อาชีพ........................................
7. ชื่อมารดา..........................................................................สัญชาติ.............ศาสนา...............อาชีพ........................................
8. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส./ปวท.
ปวช./ม.6

ชื่อวุฒิ/ปริญญา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

พ.ศ. ทีส่ าเร็จ
การศึกษา

เกรด
เฉลี่ย

-29. ประสบการณ์ทางาน

 ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน

 มี (หากมีกรอกข้อความข้างล่างนี้)
วัน/เดือน/ปี จานวน เดือน/ปี อัตราเงินเดือน
ตาแหน่ง
ที่เริมปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงาน
(บาท)

10. ความสามารถพิเศษ
10.1 ภาษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ…………………………

…………………………

พูด

อ่าน

 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

เขียน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

 ดีมาก
 ดี
 พอใช้

10.2 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ระบุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.3 ผลงานด้านวิชาการ ระบุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู ้ส มัค รต้อ งไม่เป็น โรคต้อ งห้า ม ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่า ด้ว ยโรคที ่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มเป็น ข้า ราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้าพเจ้าขอให้คารับรองโดยสัตย์จริงว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในประกาศรับสมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้นรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แ นบพร้อมใบสมัครถูกต้องและ
เป็น จริง ทุก ประการข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า ข้อ ความที่ ข้า พเจ้า เขีย นข้า งต้น นั ้น รวมทั้ง เอกสารหลัก ฐานที ่แ นบพร้อ ม
ใบสมัครถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัครสอบ
หลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
(..........................................................)
 รูปถ่าย
วันที่ ........... เดือน...................พ.ศ. ................
 สาเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ตัว ชื่อสกุล
 หลักฐานการผ่านงาน..................................................
 หลักฐานการผ่านภาค ก
 อื่นๆ.............................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................)
วันที่ ........... เดือน...................พ.ศ. ................
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
(..........................................................)
วันที่ ........... เดือน...................พ.ศ. ................
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คารับรองยินยอมและความเห็นผู้บังคับบัญชา
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต ให้นาย/นาง/นางสาว………..……………..….………..……………….................................
ตาแหน่ง................................................................................... สังกัด .......................................................................................
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา.................................................................... คณะ...........................................................
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………..………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……..

ลงชื่อ ……………………………………………………………………….ผู้รับรอง
(………………………………………………………………..……..)
ตาแหน่ง ……………….……………………………………………..……
…….……../……………/……………

หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

