








 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ 
ใบสมคัรเขา้รับราชการในต าแหน่งอาจารย ์

 
1. ช่ือ       นามสกลุ        

สญัชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

2. เกิดวนัท่ี  เดือน    พ.ศ.  อาย ุ     

ปี   เดือน    วนั(นบัแต่วนัท่ียื่นใบสมคัร)  
3. เกิดต าบล   อ าเภอ    จงัหวดั     

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี  ถนน    ต าบล     

อ าเภอ      จงัหวดั       

โทรศพัท ์                                                                    e-mail                                                                                      

5. ขอสมคัรรับราชการใน    สาขา       

6. นามบิดา      สญัชาติ   เช้ือชาติ    

ศาสนา      อาชีพ       

7. นามมารดา     สญัชาติ   เช้ือชาติ    

ศาสนา      อาชีพ       

8. นามภรรยา หรือ สามี    เกิดในสกลุ      

สญัชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

อาชีพ     ท าการสมรสเม่ือ       

9. บิดา มารดา สามี หรือ ภรรยา เคยตอ้งโทษในกรณีเหล่าน้ีหรือไม่      

(1) ท าความผิดความอาญาวา่ดว้ยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั                    
และราชอาณาจกัร 

(2) ถูกเนรเทศ 
(3) ถูกสัง่ใหอ้ยูใ่นเขตอนัมีก าหนด 

      (ถา้เคยใหร้ะบุในกรณีใด) 
10. เคยท างานมาแลว้ คือ           

             

และไดล้าออกเพราะ           

ถา้หากเคยมีประสบการณ์ในการสอน เคยสอนวิชาอะไรบา้ง ณ สถาบนัการศึกษาใด   

             

             



-2- 

 

11. ขณะน้ีรับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั ชั้น  ระดบั  ขั้น  บาท 

ต าแหน่ง     แผนก     กอง    

กรม     กระทรวง       

 

12. การศึกษาในประเทศไทยชั้นมธัยม 

ตั้งแต่ พ. ศ.   ถึง พ.ศ.   ศึกษาในโรงเรียน     

             

จงัหวดั    จบชั้น    เม่ือ พ.ศ.     

ไดรั้บประกาศนียบตัร       ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือวนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

13. การศึกษาในประเทศไทยขั้นอุดมศึกษา 

 13.1)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 13.2)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 13.3)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   
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14. การศึกษาในต่างประเทศขั้นอุดมศึกษา 

 14.1) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร    

             

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 14.2) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 14.3) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

15. การศึกษาเพ่ิมเติม 

 ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

          GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัร     

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

16. เคยไดรั้บทุนการศึกษา หรือรางวลัท่ีเคยไดรั้บ 

             

             

17. ความรู้พิเศษ 
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18. การดูงาน หรือ วิจยั 

            

             

19. หนงัสือหรือบทความทางวิชาการท่ีเขียน 

            

            

             

20. ขา้พเจา้ขอปฏิญาณและใหค้ ารับรองโดยสตัยจ์ริงวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7  

แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2507) ออกตามความในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2507 ทุกประการ  และขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีลว้นเป็นความสตัยจ์ริงทั้งส้ิน 

 21. ขา้พเจา้ขอเสนอรูปถ่ายปริญญาบตัร อนุปริญญา ประกาศนียบตัร และหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดงัรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

  (1.)             

  (2.)              

  (3.)             

  (4.)             

  (5.)                    

 22. ขา้พเจา้ขอเสนอผูมี้รายนามต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อน ควบคุมการวิจยั หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ  

  ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน อยา่งนอ้ย 2 คน เป็นผูเ้ขียนหนงัสือรับรองเขา้รับราชการในต าแหน่งอาจารย ์

1. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

2. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

3. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

4. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

 

 

(ลงนาม)     ผูส้มคัร 

ยื่นใบสมคัรวนัท่ี  เดือน    พ.ศ.     
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