ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
-------------------------------------------------ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบู ร ณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิ ท ยาลั ย ) อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. อัตราค่าจ้าง จานวนอัตรา และลักษณะการจ้างงานโดยสังเขป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ดาเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดาเนินการในพื้นที่ ๓๐ ตาบล จ้างตาบล
ละ ๒๐ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ประกอบดัวย
(๑) บัณฑิตจบใหม่ ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จานวน ๓๐๐ อัตรา
(๒) นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จานวน ๑๕๐ อัตรา
(๓) ประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน จานวน ๑๕๐ อัตรา
(๔) ลักษณะการจ้างงานในแต่ละตาบลโดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ
โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย (นักศึกษา ๒ อัตรา
บัณฑิตจบใหม่ ๑ อัตรา ต่อตาบล)
๒. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID๑๙
และโรคระบาดใหม่ ร่วมกับ ศบค. (บัณฑิตจบใหม่ ๑ อัตรา ประชาชน ๒ อัตราต่อ
ตาบล)
๓. การจั ด ท าข้ อ มู ล ราชการในพื้ น ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digitalizing
Government Data) ร่วมกับ กพร. (บัณฑิตจบใหม่ ๒ อัตรา ต่อตาบล)
๔. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนา
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดาเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(นักศึกษา ๒ อัตรา บัณฑิตจบใหม่ ๒ อัตรา ประชาชน ๑ อัตรา ต่อตาบล)
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๒
๕. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของชุมชน (นักศึกษา ๑ อัตรา บัณฑิตจบใหม่ ๒ อัตรา ประชาชน ๑
อัตรา ต่อตาบล)
๖. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (บัณฑิตจบใหม่ ๒ อัตรา ประชาชน ๑ อัตรา
ต่อตาบล)
๗. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้รับจ้างต้องทางานในหน้าที่ให้เกิดผลสาเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และผ่านการตรวจ
รับการจ้างเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด รายละเอียดพื้นที่การปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
(๔) มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ทั ก ษะทางด้ า นการจดบั น ทึ ก การจั ด ท ารายงาน การสื่ อ สาร
การประสานงานเชิงพื้นที่ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการเวลาส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้
(๖) มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับทั้งภาคีเครือข่ายภายนอกและภายในองค์กรได้ดี
ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
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๓
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) บัณฑิตจบใหม่ (๑๐ อัตราต่อตาบล ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน)
(๑.๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีในวันที่สมัคร
(สาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
(๑.๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลที่สมัครหรือตาบลใกล้เคียง
(๑.๓) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
(๑.๔) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office,
E-Mail และสื่อ Social Media ได้ดี
(๑.๕) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
(๑.๖) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(๒) นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ (๕ อัตราต่อตาบล ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน)
(๒.๑) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
(๒.๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลที่สมัครหรือตาบลใกล้เคียง
(๒.๓) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office,
E-Mail และสื่อ Social Media ได้ดี
(๒.๔) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
(๒.๕) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(๓) ประชาชนทั่วไป (๕ อัตราต่อตาบล ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน)
(๓.๑) เป็น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห รือพื้นที่ใกล้เคียงและมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ตาบล
ที่สมัครหรือตาบลใกล้เคียง
(๓.๒) เป็ น ผู้ ว่า งงานและไม่ได้ รับค่าตอบแทนหรื อค่าจ้างจากหน่ ว ยงานอื่ นของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(๓.๓) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office,
E-Mail และสื่อ Social Media ได้ดี
(๓.๔) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
(๓.๕) สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ -วันศุกร์) ตลอดระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดา ขนาน ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๔) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองการสาเร็จ
การศึกษา และ ใบระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript) โดยต้องเป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษาไม่หลังวันปิดรับสมัคร
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษาหรือ
ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ )
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๔
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครงาน หากพบว่า เอกสารและหลักฐาน
ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามข้างต้น หรือหากผู้สมัครรายใดพยายามปกปิดหรือแจ้งความอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์แห่ง
ตนจนกระทั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบไม่ พ บขณะนั้ น หากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ต รวจสอบพบในภายหลั ง
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิการพิจารณาการรับสมั ครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบพบ
ความผิดพลาดภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับไป
ทั้งหมดให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป
หมายเหตุ
บัณฑิตจบใหม่ ให้แสดงหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ให้แสดงหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕)
ประชาชนทั่วไป ให้แสดงหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓)
๕. วัน เวลา การรับสมัคร
กาหนดยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บ ไซต์ http://academic.uru.ac.th/personalSys หรือยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทาง
เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/personalSys และติดประกาศ ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้ส มัครจะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม การสมัคร
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
(๒) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการรับสมัครงานด้วยตนเอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่
รับผิดชอบและผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆจากมหาวิทยาลัยได้
๗. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลผู้ที่รับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้ที่สมัครจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/personalSys และติดประกาศ ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนที่กาหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะขึ้นบัญชี
สารองผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๘. การรายงานตัวและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว และเข้ารับฟังการปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
/ กรณี...

๕
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและไม่เข้าปฐมนิเทศตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ในการทางานตามประกาศ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรายชื่อจากบัญชีสารองผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทางานแทน
ต่อไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการวันเริ่มปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบทันที
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๖
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
...................................................................
พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ (จานวน ๒๖๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
ตาบลด่านนาขาม
๑
ตาบลป่าเซ่า
๒
ตาบลคอรุม
๓
ตาบลไผ่ล้อม
๔
ตาบลบ้านโคก
๕
ตาบลน้าพี้
๖
ตาบลหาดสองแคว
๗
ตาบลนางพญา
๘
ตาบลน้าไคร้
๙
ตาบลข่อยสูง
๑๐
ตาบลน้าอ่าง
๑๑
ตาบลบ้านแก่ง
๑๒
ตาบลวังแดง
๑๓

อาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
พิชัย
ลับแล
บ้านโคก
ทองแสนขัน
ตรอน
ท่าปลา
น้าปาด
ตรอน
ตรอน
ตรอน
ตรอน

พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุโขทัย (จานวน ๔๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
ตาบลกง
๑
ตาบลบ้านป้อม
๒

อาเภอ
กงไกรลาศ
คีรีมาศ

พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดแพร่ (จานวน ๑๐๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
ตาบลเหมืองหม้อ
๑
ตาบลตาหนักธรรม
๒
ตาบลแม่ยางฮ่อ
๓
ตาบลห้วยโรง
๔
ตาบลแม่ยางร้อง
๕

อาเภอ
เมืองแพร่
หนองม่วงไข่
ร้องกวาง
ร้องกวาง
ร้องกวาง

๗
พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดน่าน (จานวน ๑๖๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
ตาบลถึมตอง
๑
ตาบลห้วยโก๋น
๒
ตาบลเจดีชัย
๓
ตาบลเชียงกลาง
๔
ตาบลน้าแก่น
๕
ตาบลน้าเกี๋ยน
๖
ตาบลนาไร่หลวง
๗
ตาบลขุนน่าน
๘
พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาแพงเพชร (จานวน ๒๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
บึงทับแรต
๑
พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดตาก (จานวน ๒๐ อัตรา)
ตาบล
ลาดับที่
แม่จัน
๑

อาเภอ
เมืองน่าน
เฉลิมพระเกียรติ
ปัว
เชียงกลาง
ภูเพียง
ภูเพียง
สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ

อาเภอ
ลานกระบือ

อาเภอ
อุ้มผาง

กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๘
ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ(๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภท
 บัณฑิตจบใหม่
 นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา  ประชาชนทั่วไป
พื้นที่ที่สมัครเข้าปฏิบัติงาน จังหวัด...........................................อาเภอ...................................ตาบล...............................
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน----
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่......................เดือน................................พ.ศ...............................ปัจจุบันอายุ ..............ปี..........เดือน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ที่..........ตาบล..........................................อาเภอ................................................
จังหวัด..........................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
สาหรับบัณฑิตจบใหม่
ปริญญาตรีหลักสูตร ..............................................................สาขา..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่สาเร็จการศึกษา..............................................ได้คะแนนเฉลี่ย.........................................
ความเชี่ยวชาญ สามารถพิเศษ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
สาหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ............................................สาขา..............................................ชั้นปีที่..............................................
ชื่อสถาบันการศึกษา......................................................................................ตั้งอยู่ที่จังหวัด....................................................
ความเชี่ยวชาญ สามารถพิเศษ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
สาหรับประชาชนทั่วไป  เลือกระบุวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
 ปริญญาตรีขึ้นไป ชื่อวุฒิการศึกษา..............................................................สาขา................................................................
 ปวส./อนุปริญญา สาขา.....................................................................................................................................................
 ม.๖ /ม.ศ ๕/ม.ปลาย/ปวช แผนการเรียน/สาขา.............................................................................................................
 ม.๓/ม.ศ.๓
 ป.๖/ป.๗
 ต่ากว่า ป.๖/ป.๗ ระบุ...............................................................................................
ความเชี่ยวชาญ สามารถพิเศษ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
ข้อมูลของผู้สมัครที่ติดต่อได้อย่างสะดวก
บ้านเลขที่.......หมู.่ .........ตาบล. ..............................อาเภอ.................................จังหวัด. .....................รหัสไปรษณีย์..............
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................................................................
Facebook :…………………………………………………………………………………….........................................................................
Line :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.............................................................................................ผูส้ มัคร
............./..................../...............
สาหรับผู้รับใบสมัคร
รับเอกสารประกอบการสมัคร จานวน........ฉบับ ได้แก่
 รูปถ่าย สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ได้แก่........................................................
สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
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