เลขที่ประจาตัวสอบ………………..
รู ปถ่ ายขนาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

2 x 2 ½”

พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)

ตาแหน่งเลขที่:……………...................................................ตาแหน่งทีส่ มัคร:……………………………..............................
สังกัดส่วนงาน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......………………
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….…………………………………
(ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร)

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):………………………………….…………………………………………………………..
Name and Surname (Mr./Mrs./Miss):………………………………………………………………………………………...
1.2 วัน เดือน ปีเกิด : …………….…..…………………….……..… อายุ : …………….….ปี ……………..….เดือน…….…..วัน
เชื้อชาติ : ………….……… สัญชาติ : ………………….. ศาสนา : ……………………… กรุ๊ปเลือด : ……………....…..
1.3 สถานภาพ :
 โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้าย
1.4 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส : ……………………..………………………………………….………......………….…………………………
ที่อยู่/สถานที่ทางาน : ……………………………….……………………………………………………..……………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ภูมิลาเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….……………………………………………
1.6 ทีอ่ ยู่ปัจจุบันเลขที่ : …………………….. หมู่ที่ : ……………………..… ถนน : ………………………..………………………
ตาบล/แขวง : …………………………………………….……… อาเภอ/เขต : ………..………..………………………………
จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย์ : ………………….…… โทรศัพท์ : ………………..............………
มือถือ : ……………..………..………………….. อีเมล์ : ……….………………………………………………….………………..
2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงลาดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่า)
ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิการศึกษา

สาขา/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

สาเร็จเมื่อ พ.ศ.

ตาแหน่ง

งานที่รบั ผิดชอบ

เงินเดือน

เกรดเฉลี่ย

3. ประวัติการทางาน
เดือน/ปีที่เข้าทางาน
จาก
ถึง

สถานทีท่ างาน

สาเหตุที่ออก
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4. ปัจจุบันประกอบอาชีพ :
อาชีพ ………………………………………….................... ตาแหน่ง : ………............…………………...………….…………
สถานที่ทางาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดท้าย : ..…......………... บาท
วัน เดือน ปี เข้าทางาน :………………………………… โทรศัพท์ : ……………………………………………………………….……
ว่างงาน ระยะเวลา........................................... สาเหตุการว่างงาน.............................................................
5. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
วิจัย

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตารา

บทความ

ผลงานสิง่ ประดิษฐ์

6. ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร

สถานทีฝ่ ึกอบรม

ประกาศนียบัตร

ระยะเวลา

7. ความรู้ ความสามารถ หรือความชานาญพิเศษ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. บุคคลรับรองที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม :
8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ์ :…………………………………
ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ตาแหน่ง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทางาน/ที่อยู่ : ………………………..……………………………………………….…………………………………………
โทรศัพท์ : ………………………………………………………. อีเมล์ : …………………………..…………………………………….
8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ์ :…………………………………
ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ตาแหน่ง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทางาน/ที่อยู่ : …………………………..…………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : …………………………………………………..……. อีเมล์ : ……………………………………………………………….
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9. แจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน
*หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงิน ให้กรอกแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
10. ข้อมูลอื่นๆ
10.1 เคยถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด เกี่ยวกับการทางาน หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด
ไม่เคย
เคยถูกล่าวหาว่า.........................................................................................................................................
ในปีพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ต้นสังกัด..................................................
10.2 เคยถูกล่าวหา ฟ้อง หรือถูกฟ้องคดี
ไม่เคย
เคย
เป็นผู้เสียหาย/โจทก์/ผู้ฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด........................................................
ศาล.................................................ผลคดี.........................................................................
เป็นผู้ต้องหา/จาเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด.....................................................
ศาล.................................................ผลคดี.........................................................................
10.๓ เคยเสพยาเสพติด หรือใช้สารเสพติด
ไม่เคย
เคย
ปัจจุบันพ้นจากสภาพการใช้สารเสพติดเมื่อ.....................................................................
อยู่ระหว่างการตรวจรักษา เพื่อบาบัดการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาล...........................
11. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
ดังแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ข้า พเจ้ ารั บทราบและยืนยันว่า เป็น ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตรง
ตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจพบภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ ตรงตามประกาศรับสมัค ร
หรื อ ข้อ ความในใบสมั ค รนี้ ไ ม่ ต รงกับ ความจริ ง ข้ า พเจ้า ยิน ยอมให้ เ พิก ถอนรายชื่ อออกจากบัญชี ผู้ส มัค ร
ตลอดจนเลิกจ้าง และฟ้องร้องดาเนินคดีกับข้าพเจ้าได้ทันที
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้รับสมัคร
รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..

แบบแจ้ งสถานภาพการเป็ นผู้ก้ ยู ืมเงินกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เขียนที่.........................................................
วันที่...................................................
ชื่อ – นามสุ กล.........................................................................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน..............................................................วัน/เดือน/ปี เกิด..................................อายุ.............ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..............................................อาคาร.............................................ถนน......................................
ตาบล/แขวง.........................................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................เบอร์โทร..........................................
สมัครงานตาแหน่ง...................................................................................................................................................
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน (นายจ้าง)................................................................................................................................
1. ข้าพเจ้าขอแจ้งสถานภาพการเป็ นผูก้ ยู้ มื เงินของกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนี้
เป็ นผูก้ ยู้ มื เงิน (กยศ./กรอ.) ปั จจุบนั คงเหลือภาระหนี้ประมาณ.........................................บาท
ไม่ได้เป็ นผูก้ ยู้ มื เงิน
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าได้ตามที่ กยศ. แจ้งมายังนายจ้างเพื่อชาระเงินกูย้ ืมคืนตาม
จานวนที่ กยศ. แจ้งให้ทราบ
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กยศ. เข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลของข้าพเจ้าที่ อยู่ในความครอบครองของนายจ้างได้และ
ยินยอมให้นายจ้างเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมู ลที่ ข ้าพเจ้าแจ้งสถานภาพเป็ นเท็จ ให้ถื อว่าข้า พเจ้า ปฏิ บ ตั ิ ผิดระเบี ยบข้อบัง คับ
พนักงานถือเป็ นความผิดวินยั ร้ายแรง และยินยอมให้นายจ้างไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชยและค่าเสี ยหายใดๆ
ทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลและคายืนยันดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ………….…………………………..
(............................................................)

