
                     
 
 
 

 
 
 
 
ประเภทบุคลากร 
          พนักงานมหาวิทยาลัย  
      พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได)      
      พนักงานมหาวิทยาลัย(ช่ัวคราว) 
 

ตําแหนงเลขที่:…………….................................................ตําแหนงท่ีสมัคร:…..…………………………..............................  
สังกัดสวนงาน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......……………… 
วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ : ………………………………………...………………………….…………..………………………………… 
    (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาท่ีใชในการสมัครสอบตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร) 

1. ประวัติสวนตัว   
1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): ……………………………….…………………………………………………………..  
     Name and Surname (Mr./Mrs./Miss): ……………………………………………………………………………………... 
1.2 วัน เดอืน ปเกิด : …………….…..…………………….……..… อายุ : …………….….ป ……………..….เดือน…….…..วัน   
     เชื้อชาติ : ………….……… สัญชาติ : ………………….. ศาสนา : ……………………… กรุปเลือด : ……………....…..  
1.3 สถานภาพ :           โสด            สมรส                หยา                หมาย         
1.4 ชื่อ-นามสกุลคูสมรส : ……………………..………………………………………….………......………….………….……………… 
      ที่อยู/สถานที่ทํางาน : ……………………………….……………………………………………………..…………….……………… 
      ตําแหนง : …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
1.5 ภูมิลําเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….…………………………….……………… 
1.6 ที่อยูปจจุบันเลขที่ : …………………….. หมูท่ี : ……………………..… ถนน : ………………………..……….……………… 
      ตําบล/แขวง  : …………………………………………….……… อําเภอ/เขต  : ………..………..……………………………… 
      จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย : ………………….…… โทรศัพท : ……………….............……… 
      มือถือ : ……………..………..…………………..  อีเมล  : ……….………………………………………………….………………..  
      Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ไดรับท้ังหมด เรียงลําดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่ํา)   
ระดบัการศึกษา ช่ือวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา สําเร็จเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      
      
      
      
      

3. ประวัติการทํางาน   
เดือน/ปท่ีเขาทํางาน สถานที่ทํางาน ตําแหนง งานท่ีรับผิดชอบ เงินเดือน สาเหตุท่ีออก 

จาก   ถึง         

       
       
       
 

รูปถ่ายขนาด 
  

 

2 x 2  ½”   
 

 

 
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 ใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั 

  

 

เลขที่ประจําตัวสอบ……………….. 
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4. ปจจุบันประกอบอาชีพ  :  
        อาชีพ ………………………………………….................... ตําแหนง : ………...............…………………...………….………… 
    สถานท่ีทํางาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดทาย : ..…......……….... บาท   
    วัน เดือน ป เขาทํางาน :………………………………… โทรศัพท : ……………………………………………………….……….……  
        วางงาน  ระยะเวลา...........................................  สาเหตุการวางงาน............................................................. 
 

5. ผลงานทางวิชาการ (ถามี)  
วิจัย เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตาํรา บทความ ผลงานส่ิงประดิษฐ 

    
    
    
    
    
 

6. ประวัติการฝกอบรม   
หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

 

7. ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญพิเศษ : 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

8. บุคคลรับรองที่สามารถใหขอมูลเพิ่มเติม : 
8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ :…………………………………… 
     ระยะเวลาท่ีรูจัก : ………………………..…………… ตําแหนง : …………………………………………………….……………   

 สถานท่ีทํางาน/ที่อยู : ………………………..……………………………………………….……………………………………..……  
         โทรศัพท : ………………………………………………………. อีเมล : …………………………..…………………………………….  

8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ :…………………………………… 
     ระยะเวลาท่ีรูจัก : ………………………..…………… ตําแหนง : …………………………………………………….……………   

 สถานท่ีทํางาน/ที่อยู : …………………………..…………………………………………………………………………………………  
         โทรศัพท : …………………………………………………..……. อีเมล : ……………………………………………………………….  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
3 

9. แจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินของกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
             ขาพเจาเปนผูกูยืมเงนิ (กยศ./กรอ.)   
             ขาพเจาไมไดเปนผูกูยืมเงนิ 
*หมายเหตุ : กรณีเปนผูกูยืมเงิน  ใหกรอกแบบแจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)  
 

10. ขอมูลอื่นๆ 
10.1 เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดเกี่ยวกับการทํางาน หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการ หรือตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของตนสังกัด 
             ไมเคย   
             เคยถูกลาวหาวา......................................................................................................................................... 
    ในปพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ตนสังกัด.................................................. 
 10.2 เคยถูกลาวหา ฟอง หรือถูกฟองคดี 
             ไมเคย   
             เคย   เปนผูเสียหาย/โจทก/ผูฟองคดี  ขอหา/ฐานความผิด........................................................ 

ศาล.................................................ผลคดี......................................................................... 
 
 

เปนผูตองหา/จําเลย/ผูถูกฟองคดี ขอหา/ฐานความผิด..................................................... 
ศาล.................................................ผลคดี......................................................................... 

 10.3 เคยเสพยาเสพติด หรือใชสารเสพติด 
             ไมเคย   
             เคย   ปจจุบันพนจากสภาพการใชสารเสพติดเมื่อ..................................................................... 

อยูระหวางการตรวจรักษา เพ่ือบําบัดการใชสารเสพติด ณ โรงพยาบาล........................... 
 

 

11. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  
ดังแนบทายประกาศรับสมัคร 
 

           ขาพเจารับทราบและยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติตาม ขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  ทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
ตรงตามประกาศรับสมัคร และขอความที่แจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองเปนความจริงทุกประการ   
    หากมหาวิทยาลัยเชียงใหมตรวจพบภายหลังวา ขาพเจามีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือขอความในใบสมัครนี้ไมตรงกับความจริง ขาพเจายินยอมใหเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผูสมัคร 
ตลอดจนเลิกจาง และฟองรองดําเนินคดีกับขาพเจาไดทันที  
 
 

 
 
 
 
 

                 (ลงชื่อ) ………….…………………...……..ผูสมัคร  
               ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 

                  (ลงชื่อ) ………….….……..…………..ผูรับสมัคร  
               รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 



แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
      

  เขียนท่ี......................................................... 
 

    วันท่ี................................................... 
 
ชื่อ – นามสุกล......................................................................................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน..............................................................วัน/เดือน/ปี  เกิด..................................อายุ.............ป ี
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี..............................................อาคาร.............................................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต.................................................................. 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทร.......................................... 
สมัครงานตําแหน่ง................................................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (นายจ้าง)................................................................................................................................ 
 
1. ข้าพเจ้าขอแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ดังนี ้
             เป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)  ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ประมาณ.......................................................บาท 
             ไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน 
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าได้ตามท่ี กยศ.  แจ้งมายังนายจ้างเพ่ือชําระเงินกู้ยืมคืนตาม
จํานวนท่ี กยศ. แจ้งให้ทราบ 
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้างได้และยินยอม
ให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าแจ้งสถานภาพเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ
พนักงานถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง และยินยอมให้นายจ้างไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชยและค่าเสียหายใดๆ 
ท้ังสิ้น 

ข้าพเจา้ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลและคํายืนยันดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 

                  ลงชื�อ ………….…………………………..  

                       (............................................................) 

 


	ใบสมัคร2562
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	ใบกยศ.

