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

รู ปถ่ ำย
ใบสมัครสำหรั บพนักงำนรำชกำรทัว่ ไป
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุ งเทพ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อและนำมสกุล
(นำย/นำง/นำงสำว)…………………………….………
ที่อยู่ที่ติดต่ อได้ ………………………………...............
…………………………………………………………
หมำยเลขโทรศัพท์………………………………..........
E-mail Address……………………………………....
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน…………………….
ออกให้ ที่อำเภอ/เขต……………….จังหวัด…………....
วันเดือนปี ที่ออกบัตร……………..หมดอำยุ…………..
2. ข้ อมูลกำรศึกษำและฝึ กอบรม
ปี พ.ศ.
จำก
ถึง

สมัครตำแหน่ ง
………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี เกิด
อำยุ
…………………………. …………………………….
สถำนที่เกิด
เชื้อชำติ
…………………………. …………………………….
สถำนภำพ (สมรส/โสด)
สั ญชำติ
…………………………. …………………………….
กำรรั บรำชกำร
ศำสนำ
…………………………. …………………………….

สถำนศึกษำ

ประกำศนียบัตร/ปริ ญญำบัตร/วิชำเอก

อำชีพปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน…………………………………………………………………………………………
หลักสู ตรเพิ่มเติม

กำรฝึ กอบรม
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3. ข้ อมูลกำรทำงำนและประสบกำรณ์ ทำงำน (โปรดให้ รำยละเอียดของงำนที่ทำในช่ วง 3 ปี หลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตำแหน่ งงำนและ
เงินเดือน
สำเหตุที่ออกจำกงำน
ของหน่ วยงำน
หน้ ำที่โดยย่ อ
จำก
ถึง

โปรดระบุควำมสำเร็จของงำนที่ทำผ่ำนมำในช่ วง 3 ปี หลัง (ถ้ ำมี)

โปรดให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ที่ได้ รับ และอธิบำยว่ ำประสบกำรณ์น้ ัน ๆ เป็ นประโยชน์ ต่องำนที่สมัครในครั้ งนี้อย่ ำงไร
บ้ ำง

4. ข้ อมูลควำมรู้ ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ ำมี)

5. ข้ อมูลอ้ ำงอิง (ขอให้ ระบุชื่อบุคคลที่ค้ นุ เคยกับกำรทำงำนของท่ ำน เช่ น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดระบุ ชื่อบุคคลที่
เป็ นญำติหรื อเพื่อน)
ชื่อและนำมสกุล

ตำแหน่ งปัจจุบัน

ที่ทำงำนปัจจุบันและโทรศัพท์

ระบุควำมสั มพันธ์ กับท่ ำน
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6. ข้ ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ใน ข้ อ 8 แห่ งระเบียบสำนักนำยกรั ฐมนตรี ว่ำด้ วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2547
ขอรั บรองว่ำข้ อควำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกข้ อควำมตอนใดเป็ นควำมเท็จหรื อ
ไม่ ตรงกับควำมจริ ง ให้ ถือเป็ นหลักฐำนเพื่อเลิกจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ทันที

ลงชื่อ…………………………..…………ผู้สมัคร
(…………..…………………..……)
ยื่นใบสมัครวันที…
่ .. ..เดือน……………….พ.ศ………
[ ] หลักฐำนครบถ้ วน [ ] มีปัญหำ คือ
………………………………………………
ลงลำยมือชื่อ………………………เจ้ ำหน้ ำทีร่ ั บสมัคร
…..…./…….…./…….

กองคลังได้ รับเงินค่ ำธรรมเนียมสอบ จำนวน………บำท
ไว้ แล้ ว ตำมใบเสร็จรั บเงินเลขที…
่ ….เล่ มที…
่ ……..
ลงลำยมือชื่อ……………….……………เจ้ ำหน้ ำที่รับเงิน
………/……….../…….
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ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ............................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง..........................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่....................................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานประจา อยูท่ ี่...........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้).....................................................................................................................................
บัตรประจาตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย)............................................................................................................
แล้ว เมื่อวันที่....................เดือน......................................พ.ศ.................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว..................................................................................ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรื อจิตฟั่นเฟื อน หรื อปัญญาอ่อน และไม่ปรากฏอาการ
และแสดงของโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ดังต่อไปนี้
1. โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้ อรัง
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................แพทย์ผตู้ รวจร่ างกาย
หมายเหตุ 1. จะต้องเป็ นแพทย์ซ่ึงได้ข้ นึ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งให้ออกจากราชการ
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

