


เลขประจ ำตัวสอบ.................... 



วิทยำลัยสหวทิยำกำร 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

ใบสมัครเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งอำจำรย์วิทยำลัยสหวทิยำกำร  
1.นาม…………………………………………….นามสกุล………………………………………………………..………… 
สัญชาต…ิ……………………..เชื้อชาต…ิ……………………………..ศาสนา…………………………………………… 
2.เกิดวันท่ี……………………….เดือน……………………………………………………..พ.ศ…………………………….. 
อาย…ุ…………………ปี……………………….เดือน……………………………...…………วนั  (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
3.เกิดต าบล……………………………..อ าเภอ………………………………………จังหวัด………………………………. 
4.ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขท่ี………………..ถนน…………………………………………ต าบล………………………………. 
อ าเภอ…………………จังหวัด…………………………โทร……………………………มือถือ…………………………… 
5.ขอสมัครเขา้รับราชการใน…………………………………………………………………………………………………… 
6.นามบิดา……………………………………………………..สัญชาต…ิ..………………..เชื้อชาต…ิ…………………….. 
ศาสนา……………………………………………………….อาชพี………………………………………………………... 
7.นามมารดา…………………………………………………..สัญชาต…ิ..………………..เชื้อชาต…ิ…………………….. 
ศาสนา……………………………………………………….อาชพี………………………………………………………... 
8.นามภรรยา  หรือสาม…ี……………………………………..เกิดในสกุล…………………………………………………... 
สัญชาต…ิ..………………..เชื้อชาต…ิ……………………..ศาสนา………………………………………….…………… 
อาชีพ………………………………………………………...ท าการสมรสเมื่อ…………………………………………….. 

 9.บิดา  มารดา   สามี  หรือภรรยา  เคยต้องโทษในกรณเีหล่านี้หรือไม่ 
(1)   ท าความผิด  ความอาญาวา่ด้วยความผดิฐานประทุษร้ายตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและราชอาณาจกัร 
(2)   ถูกเนรเทศ 
(3)   ถูกสั่งให้อยู่ในเขตอันมกี าหนด 
 ………………………………………………………………………………………………….(ถา้เคยให้ระบวุ่าในกรณใีด) 
10.เคยท างานมาแล้ว  คือ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
และได้ออกเพราะ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
รูปถ่าย 1 

นิ้ว 



ถ้าเคยมีประสบการณ์ในการสอน  เคยสอนวิชาอะไรบ้าง  ณ  สถาบันการศกึษาใด……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. ขณะนี้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามัญ  ชั้น……………อันดับ………..ขั้น…………………………………..บาท 
ต าแหน่ง……………………………………….แผนก………………………………กอง………………………………….. 
กรม……………………………………………กระทรวง…………………………………….โทร…………………………. 
 

12. การศึกษาในประเทศไทยขั้นมัธยม 
ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาในโรงเรยีน ……………………………..…………… 

จังหวดั……………………………………จบชั้น…………………………………………..เมื่อ พ.ศ……………...………. 
ได้รับประกาศนียบตัร……………………………………………………………………………...ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

13. การศึกษาในประเทศไทยขั้นอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

14. การศึกษาในตา่งประเทศขั้นอุดมศึกษา   
ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันท่ี………………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร…….………………………………………………………………………...  
เมื่อวันที…่……………….เดือน……………………………………………………………พ.ศ…………………………… 

15. การศึกษาเพิ่มเติม 
ตั้งแต่ พ.ศ…………….…ถึง พ.ศ …………….…ศึกษาวิชา…….………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งมีหลักสูตร…………..ปี     ใน……………………………………………………………………………………………. 
ประเทศ…….………………………………………………ได้รับปริญญา ประกาศนยีบัตร………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

16. ความรู้พิเศษ 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………….  
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

17. การดงูานหรือวจิัย 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

18. หนังสือหรือบทความทางวชิาการที่เขียน 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 



19. ข้าพเจา้ขอปฏิภาณและให้ค ารับรองโดยสัตยจ์ริงวา่  ข้าพเจา้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ  7  แห่ง
กฎกระทรวง  (พ.ศ.2507)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2507  
ทุกประการ  และข้อความทีก่ล่าวข้างต้นนี้ล้วนเป็นความสัตยจ์ริงทัง้ส้ิน 

20. ข้าพเจ้าขอเสนอรูปถ่ายปริญญาบัตร  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องมาดังรายการต่อไปนี้ 
(1) ……………………………………………………. ………………………………………………………………. 
(2) ……………………………………………………. ………………………………………………………………. 
(3) ……………………………………………………. ………………………………………………………………. 
(4)……………………………………………………. ………………………………………………………………. 
(5) ……………………………………………………. ………………………………………………………………. 

21. ข้าพเจา้ขอเสนอผู้มีรายนามต่อไปน้ี  ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน  ควบคุมการวิจยั  หรือ  อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือผู้บังคับบัญชา  
จ านวน  อยา่งน้อย  2  คน  เป็นผู้เขียนหนังสือรับรองเข้ารับราชการในต าแหน่งอาจารย์ 

1. ชื่อ………………………………………………….…………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ………………………………………. …………………………………………………………… 

2. ชื่อ………………………………………………….…………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ………………………………………. …………………………………………………………… 

3. ชื่อ………………………………………………….…………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ………………………………………. …………………………………………………………… 
 
 
 
    (ลงนาม)…………………………………………………..(ผู้สมัคร) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรอง 
 
 

ต าบล……………………………………………………………. 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………………พ.ศ………………… 

 
 ข้าพเจา้………………………………………………………....ต าแหน่งหน้าที…่…………...…………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
ขอรับรองว่า……………………………...……………………………………เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งอยูใ่น 
วัฒนธรรมอันดี  และขอรับรองว่าข้อความที…่……………………………………………….…………………………….. 
ได้กล่าวมาขา้งต้นนั้น  ถกูต้องตรงกับความเป็นจรงิทุกประการ. 
 

(ลงนาม)…………………………………………………………ผู้รับรอง 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่
 ………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 
 

ค าส่ัง 
 ………………………………………………………………………………………………….………………

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

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



ใบรับรองแพทย ์
 

เขียนที…่………………………………………………….. 
วันท่ี………………….เดือน……………………………พ.ศ………………… 

 
 

  ข้าพเจา้………………………………………...………………………….……………………………. 
(ก) …………………………………………………….……………………………………….……………………………. 
ได้ท าการตรวจรา่งกาย……………………………….……………………………………….…………………………….. 
เมื่อวันท่ี……………..เดือน………………………………………….พ.ศ………………………แล้ว   ปรากฏว่า………... 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
(ข)…………………………………………………………….……………………………………….ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ 
ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  และปราศจากโรคเหล่านี ้
   โรคเรื้อน 
   วัณโรคในระยะอันตราย 
   โรคเท้าชา้งในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   โรคยาเสพตดิให้โทษอย่างร้ายแรง 
   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
เห็นว่า………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
(ค)…………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

(ลงนาม)…………………………………………………… 
 
 

หมายเหต ุ (ก)  เป็นแพทย์ซึง่ได้รับทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบัน 
  (ข)  ให้แสดงวา่เป็นผู้มีรา่งกายสมบูรณ์เพยีงใด  หรือจากโรคทีเ่ป็นเหตุใหต้้องออกจากราชการ  (ถา้เคย) 
  (ค)  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการท่ีต้องปฏิบัติ 
 
 

 
 

 
 
 
 


