
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต ำแหน่งเลขที:่……………...................................................ต ำแหน่งท่ีสมัคร:……………………………..............................  
สังกัดส่วนงำน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......……………… 
วุฒิกำรศึกษำท่ีใช้สมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….………………………………… 
    (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร) 
1. ประวัติส่วนตัว   

1.1 ช่ือและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):………………………………….…………………………………………………………..  
     Name and Surname (Mr./Mrs./Miss):………………………………………………………………………………………... 
1.2 วัน เดือน ปีเกิด : …………….…..…………………….……..… อายุ : …………….….ป ี……………..….เดือน…….…..วัน   
     เช้ือชาติ : ………….……… สัญชาติ : ………………….. ศาสนา : ……………………… กรุ๊ปเลือด : ……………....…..  
1.3 สถานภาพ :           โสด            สมรส                หย่า                หม้าย         
1.4 ช่ือ-นามสกุลคู่สมรส : ……………………..………………………………………….………......………….………………………… 
      ที่อยู/่สถานที่ท างาน : ……………………………….……………………………………………………..…………………………… 
      ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ภูมิล าเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….…………………………………………… 
1.6 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : …………………….. หมู่ที่ : ……………………..… ถนน : ………………………..……………………… 
      ต าบล/แขวง  : …………………………………………….……… อ าเภอ/เขต  : ………..………..……………………………… 
      จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย์ : ………………….…… โทรศัพท์ : ………………..............……… 
      มือถือ : ……………..………..…………………..  อีเมล์  : ……….………………………………………………….………………..  
 

2. ประวัติกำรศึกษำ (โปรดระบุช่ือวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงล าดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่ า)   
ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วชิาเอก สถาบันการศึกษา ส าเร็จเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      
      
      
      
      
3. ประวัติกำรท ำงำน   
เดือน/ปีที่เข้าท างาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง งานที่รับผดิชอบ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก   ถึง         
       
       
       
 

 

รูปถ่ำยขนำด 
  

1 นิ้ว   
 

 
 
 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
 ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนโครงกำร 

  

 

เลขทีป่ระจ าตัวสอบ……………….. 
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4. ปัจจุบันประกอบอำชีพ  :  
        อาชีพ ………………………………………….................... ต าแหน่ง : ………............…………………...………….………… 
    สถานที่ท างาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดอืนสุดท้าย : ..…......………... บาท   
    วัน เดือน ปี เข้าท างาน :………………………………… โทรศัพท์ : ……………………………………………………………….……  
        ว่างงาน  ระยะเวลา...........................................  สาเหตุการว่างงาน............................................... .............. 
 

5. ผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)  
วิจัย เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา บทความ ผลงานสิง่ประดษิฐ ์

    
    
    
    
    
 

6. ประวัติกำรฝึกอบรม   
หลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ประกาศนียบตัร ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

 

7. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมช ำนำญพิเศษ : 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. บุคคลรับรองท่ีสำมำรถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม : 

8.1 ช่ือ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู ่: ………………………..……………………………………………….…………………………………………  
         โทรศัพท์ : ………………………………………………………. อีเมล์ : …………………………..…………………………………….  

8.2 ช่ือ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู ่: …………………………..…………………………………………………………………………………………  
         โทรศัพท์ : …………………………………………………..……. อีเมล์ : ……………………………………………………………….  
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9. แจ้งสถำนภำพกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
             ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)   
             ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน 
*หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงิน  ให้กรอกแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.)  
 

10. ข้อมูลอ่ืนๆ 
10.1 เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรท ำงำน หรือเคยถูกลงโทษทำงวินัย ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยระเบียบข้ำรำชกำร หรือตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด 
             ไม่เคย   
             เคยถูกล่าวหาว่า.............................................................................................................. ........................... 
    ในปีพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ต้นสังกัด.............................................. .... 
 10.2 เคยถูกล่ำวหำ ฟ้อง หรือถูกฟ้องคดี 
             ไม่เคย   
             เคย   เป็นผู้เสียหาย/โจทก์/ผู้ฟ้องคดี  ข้อหา/ฐานความผิด........................................................ 

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

เป็นผู้ต้องหา/จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด..................................................... 
ศาล.................................................ผลคดี.................................................................... ..... 

 10.3 เคยเสพยำเสพติด หรือใชส้ำรเสพติด 
             ไม่เคย   
             เคย   ปัจจุบันพ้นจากสภาพการใช้สารเสพติดเมื่อ............................................................ ......... 

อยู่ระหว่างการตรวจรกัษา เพื่อบ าบัดการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาล........................... 
 

 

11. มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2553  
ดังแนบท้ำยประกำศรับสมัคร 
 

           ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยืนยันว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำม ข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2553  ทุกประกำร และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท่ีสมัครสอบตรง
ตำมประกำศรับสมัคร และข้อควำมท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร   
  หำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตรวจพบภำยหลังว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร 
หรือข้อควำมในใบสมัครน้ีไม่ตรงกับควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เพิกถอนรำยชื่อออกจำกบัญชีผู้สมัคร 
ตลอดจนเลิกจ้ำง และฟ้องร้องด ำเนินคดีกับข้ำพเจ้ำได้ทันที  
 

 
 
 
 

                  (ลงช่ือ) ………….…………………………..ผู้สมัคร  
               ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 
 
                  (ลงช่ือ) ………….…………………………..ผู้รบัสมัคร  
               รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 



 
 
 

แบบแจ้งสถำนภำพกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
 

เขียนที่......................................................... 
 

วันที่................................................... 
 

ช่ือ – นามสุกล............................................................................................................................. ............................ 
เลขทีบ่ัตรประชาชน..............................................................วัน/เดือน/ป ีเกิด..................................อายุ.............ป ี
ที่อยู่ปจัจบุัน เลขที.่.............................................อาคาร.............................................ถนน....................................... 
ตา บล/แขวง.........................................................................อา เภอ/เขต................................................................ 
จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทร............................................. 
สมัครงานตา แหน่ง............................................................................................................................. ...................... 
ช่ือบริษัท/หน่วยงาน (นายจ้าง)................................................................................................................................ . 
 
1. ข้าพเจ้าขอแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนี ้

 เป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.) ปจัจบุันคงเหลอืภาระหนี้ประมาณ.........................................บาท 
 ไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน 

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าได้ตามที่ กยศ. แจ้งมายงันายจ้างเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนตาม 
    จ านวนที่ กยศ. แจ้งให้ทราบ 
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างได้และ 
    ยินยอมให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมลูที่ข้าพเจ้าแจง้สถานภาพเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัตผิิดระเบียบข้อบงัคับ 
   พนักงานถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง และยินยอมให้นายจ้างไล่ออกโดยไม่ได้รบัเงินชดเชยและค่าเสียหายใดๆ 
   ทั้งสิ้น 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองความถูกต้องของข้อมลูและค ายืนยันดงักลา่วข้างต้น 
 
 

ลงช่ือ ………….…………………………..………….. 
     (............................................................) 


