เลขที่ประจําตัวสอบ………………..
รู ปถ่ ายขนาด

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 x 2 ½”

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได) พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)
ตําแหนงเลขที่:……………...................................................ตําแหนงที่สมัคร:……………………………..............................
สังกัดสวนงาน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......………………
วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….…………………………………
(ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใชในการสมัครสอบตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร)

1. ประวัติสวนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):………………………………….…………………………………………………………..
Name and Surname (Mr./Mrs./Miss):………………………………………………………………………………………...
1.2 วัน เดือน 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 ทีอ่ ยูปจจุบันเลขที่ : …………………….. หมูที่ : ……………………..… ถนน : ………………………..………………………
ตําบล/แขวง : …………………………………………….……… อําเภอ/เขต : ………..………..………………………………
จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย : ………………….…… โทรศัพท : ………………..............………
มือถือ : ……………..………..………………….. อีเมล : ……….………………………………………………….………………..
2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ไดรับทั้งหมด เรียงลําดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่ํา)
ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิการศึกษา

สาขา/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

สําเร็จเมื่อ พ.ศ.

ตําแหนง

งานที่รับผิดชอบ

เงินเดือน

เกรดเฉลี่ย

3. ประวัติการทํางาน
เดือน/ปที่เขาทํางาน
จาก
ถึง

สถานที่ทํางาน

สาเหตุที่ออก
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4. ปจจุบันประกอบอาชีพ :
อาชีพ ………………………………………….................... ตําแหนง : ………............…………………...………….…………
สถานที่ทํางาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดทาย : ..…......………... บาท
วัน เดือน ป เขาทํางาน :………………………………… โทรศัพท : ……………………………………………………………….……
วางงาน ระยะเวลา........................................... สาเหตุการวางงาน.............................................................
5. ผลงานทางวิชาการ (ถามี)
วิจัย

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา

บทความ

ผลงานสิ่งประดิษฐ

6. ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตร

สถานที่ฝกอบรม

ประกาศนียบัตร

ระยะเวลา

7. ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญพิเศษ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. บุคคลรับรองที่สามารถใหขอมูลเพิ่มเติม :
8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ :…………………………………
ระยะเวลาที่รูจัก :…………………………..…………… ตําแหนง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทํางาน/ที่อยู : ………………………..……………………………………………….…………………………………………
โทรศัพท : ………………………………………………………. อีเมล : …………………………..…………………………………….
8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ :…………………………………
ระยะเวลาที่รูจัก :…………………………..…………… ตําแหนง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทํางาน/ที่อยู : …………………………..…………………………………………………………………………………………
โทรศัพท : …………………………………………………..……. อีเมล : ……………………………………………………………….
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9. แจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ขาพเจาเปนผูกูยืมเงิน (กยศ./กรอ.)
ขาพเจาไมไดเปนผูกูยืมเงิน
*หมายเหตุ : กรณีเปนผูกูยืมเงิน ใหกรอกแบบแจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
10. ขอมูลอื่นๆ
10.1 เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดเกี่ยวกับการทํางาน หรือเคยถูกลงโทษทางวิ นัย 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.........................................................................
เปนผูต องหา/จําเลย/ผูถูกฟองคดี ขอหา/ฐานความผิด.....................................................
ศาล.................................................ผลคดี.........................................................................
10.3 เคยเสพยาเสพติด หรือใชสารเสพติด
ไมเคย
เคย
ปจจุบันพนจากสภาพการใชสารเสพติดเมื่อ.....................................................................
อยูระหวางการตรวจรักษา เพื่อบําบัดการใชสารเสพติด ณ โรงพยาบาล...........................
11. มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 7 แหงประกาศ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่อง การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
พ.ศ.2561
ขาพเจ ารับ ทราบและยื นยั นวาเป นผูมีคุณ สมบั ติต าม ข อ 6 ของข อ บั งคั บมหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรง
ตามประกาศรับสมัคร และขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ
หากมหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม ต รวจพบภายหลังวา ขาพเจามีคุณ สมบัติ ไมตรงตามประกาศรับ สมั คร
หรื อ ข อ ความในใบสมั ค รนี้ ไม ต รงกับ ความจริง ข าพเจา ยิ น ยอมให เพิ ก ถอนรายชื่ อ ออกจากบั ญ ชี ผู ส มั ค ร
ตลอดจนเลิกจาง และฟองรองดําเนินคดีกับขาพเจาไดทันที
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผูสมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผูรับสมัคร
รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..

แบบแจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เขียนที่.........................................................
วันที่...................................................
ชื่อ – นามสุกล.........................................................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน..............................................................วัน/เดือน/ป เกิด..................................อายุ.............ป
ที่อยูปจจุบัน เลขที่..............................................อาคาร.............................................ถนน......................................
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.................................เบอรโทร..........................................
สมัครงานตําแหนง...................................................................................................................................................
ชื่อบริษัท/หนวยงาน (นายจาง)................................................................................................................................
1. ขาพเจาขอแจงสถานภาพการเปนผูกูยืมเงินของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนี้
เปนผูกูยืมเงิน (กยศ./กรอ.) ปจจุบันคงเหลือภาระหนี้ประมาณ.........................................บาท
ไมไดเปนผูกูยืมเงิน
2. ขาพเจายินยอมใหนายจางหักเงินเดือนของขาพเจาไดตามที่ กยศ. แจงมายังนายจางเพื่อชําระเงินกูยืมคืนตาม
จํานวนที่ กยศ. แจงใหทราบ
3. ขาพเจายินยอมให กยศ. เขาถึงขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาที่อยูในความครอบครองของนายจางไดและยินยอม
ใหนายจางเปดเผยขอมูลดังกลาว
4. หากตรวจสอบพบวา ขอ มูลที่ ข า พเจ าแจงสถานภาพเป น เท็ จ ให ถื อว าข า พเจ า ปฏิ บั ติ ผิ ด ระเบี ยบขอ บั งคั บ
พนักงานถือเปนความผิดวินัย รา ยแรง และยินยอมใหนายจางไลออกโดยไมไดรับเงิน ชดเชยและคาเสีย หายใดๆ
ทั้งสิ้น
ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของขอมูลและคํายืนยันดังกลาวขางตน

ลงชื อ ………….…………………………..
(............................................................)

