
หมายเลข……….……………. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
แบบแสดงความประสงคขอสมัครเปนพนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตําแหนง……………………………………………………… 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดวยขาพเจาประสงคจะขอสมัครเปนพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแจงรายละเอียด 
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้

1.1  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ 
ยศ)……………………………………………………………………… 

เพศ  [   ] หญิง  [    ]  ชาย     สัญชาติ…………………………. 
ศาสนา…………………….………… 

1.2  วัน/เดือน/ปเกิด……………………………………………………………..ปจจุบันอายุ………………….ป 
สถานที่เกิด จังหวัด…………………………………………………………………………….…………… 
โรคประจําตัว  [    ]  ไมมี  [    ]  มี  (ระบุ)…………………………………..……………. 

1.3  สถานภาพการสมรส  [    ] ไมมี  [    ]  มี  (ระบุ)………………………………………………… 
สามี/ภรรยา ชื่อ……………………………………………………………..อาชีพ………..………………. 
สถานที่ทํางานของคูสมรส…………………………………………………………………………………. 
บุตร  [    ]  ไมมี  [    ]  มี……………………คน 

1.4  ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่……………………….หมู…………………ตรอก/ซอย………………………… 
ถนน…………………………………………………………….ตําบล/แขวง…………………………….. 
อําเภอ/เขต………………………………………………………จังหวัด………………………………….. 
รหัสไปรษณีย………………………….โทรศัพท………………………โทรสาร……………………….. 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1” x 1” 
(สีหรือขาวดํา) 

1.  ประวัติสวนตัว
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2.1  วุฒิการศึกษา
ระดับ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อสถานที่ ปที่สําเร็จ GPA 

(1)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 
(2)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 
(3)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 
(4)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 
(5)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 
(6)…………………../……..………………./………………../…………………………/…………./……... 

2.2  ปจจุบันกําลังศึกษาตอ  [   ] ไมใช  [   ] ใช (โปรดระบุ) 
ระดับ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อสถานที่ ปที่คาดวาจะสําเร็จ 

(1)…………………../……..………………./………………../………………………………/………….… 
(2)…………………../……..………………./………………../………………………………/………….... 
ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตใหลาราชการเพื่อศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  [   ]  ใช  [   ]  ไมใช 
ทั้งนี้ โดย  [   ]  ใชทุนสวนตัว  [   ]  ไดรับทุน (ระบุ) ……………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3  การฝกอบรม/ดูงาน  [   ]  ไมมี  [   ]  ม ี
หลักสูตร/วิชา                                         สถานที่/ประเทศ ระยะเวลา 

(1)………………….……..………………./……………….…………………………/…………………... 
(2)………………….……..………………./……………….…………………………/………….…..…... 
(3)………………….……..………………./……………….…………………………/………….…..…... 
(4)………………….……..………………./……………….…………………………/………….…..…... 
(5)………………….……..………………./……………….…………………………/………….…..…... 
(6)………………….……..………………./……………….…………………………/………….…..…... 

2.  ประวัติการศึกษา (ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไป โดยเริ่มเรียงลําดับจาก 
มัธยมศึกษาตอนตน 
ศึกษาตอนตน)
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2.4  ความรูความสามารถพิเศษ 
(   ) ภาษาตางประเทศ (ระบุไดมากกวา 1 ภาษา) 

ภาษา  /  ทักษะ  พอใช  ดี  ดีมาก 
1. ภาษาอังกฤษ  การฟง 

การพูด 
การอาน 
การเขียน 

2. ภาษาฝรั่งเศส  การฟง 
การพูด 
การอาน 
การเขียน 

3. ภาษา…………  การฟง 
การพูด 
การอาน 
การเขียน 

(   ) ภาษาทองถ่ิน (ระบุ)……………………………………..[   ]  พอใช  [   ]  ดี  [   ]  ดีมาก 
(   ) ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  [   ] ไมมี  [  ] ใชงานได  [   ]  ดี  [   ]  ดีมาก 

โปรแกรมที่ใชงานได (ระบุ)…………………………………………………………………………… 
(   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………. 

2.5  งานอดิเรก………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3.1  ประสบการณการทํางานกอนเขาเปนพนักงาน  [   ] มี  [   ]  ไมมี 
ตําแหนง                                     หนวยงาน                              ระยะเวลา              เหตุที่ออก 

(1)…………………………..  …………………………………….  …………. ……  ……………….…… 
(2)…………………………..  …………………………………….  …………. ……  ……………….…… 

3.  ประวัติการทํางาน
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(3)…………………………..  …………………………………….  …………. ……  ……………….…… 

3.2  ประสบการณในการรับราชการ 
3.2.1  รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่……………เดือน………………พ.ศ……….ตําแหนง………………… 

งาน/ฝาย………………………………………………กอง/สํานัก…………………………………… 
กรม…………………………………………………..กระทรวง……………………………………. 

3.2.2  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………………งาน/ฝาย…………………………………….. 
กอง/สํานักงาน…………………………กรม………………………กระทรวง……………………… 
โทรศัพท…………………………ตั้งแตวันที่………..เดือน………………………..พ.ศ…………… 
รับเงินเดือนในระดับ……………..อัตรา…………………………..บาท  ปงบประมาณ……………. 
รวมอายุราชการ………..ป………….เดือน………….วัน (นับถึงวันที่เขียนใบสมัคร) 

3.3 มีประสบการณในภาคเอกชน 
(1)  ดํารงตําแหนง………….………………………………………………………………………… 

ตั้งแตวันที่…………….…………………………ถึงวันที่………………………………………. 
รวมเปนเวลา……………ป…………….เดือน    โดยทําหนาที่…………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………. 

(2)  ดํารงตําแหนง…………………………………………………………………………………… 
ตั้งแตวันที่…………….…………………………ถึงวันที่………………………………………. 
รวมเปนเวลา……………ป…………….เดือน    โดยทําหนาที่…………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………. 

(3)  ดํารงตําแหนง…………………………………………………………………………………… 
ตั้งแตวันที่…………….…………………………ถึงวันที่………………………………………. 
รวมเปนเวลา……………ป…………….เดือน    โดยทําหนาที่…………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………. 

3.4  ประวัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดี 
(   )  ไมเคย  (   ) เคย  ตองโทษทางวินัย (โปรดระบุ) ………………………………………. 

…….………………..………………………………………………………………………………… 
(   )  ไมอยู  (   ) อยู  ในระหวางถูกสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการทางวินัย 

(โปรดระบุ) ………………………………….………………………………………………………. 
(   )  ไมอยู  (   ) อยู  ในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย 

(โปรดระบุ) ……….………………………….……………………………………………………….
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(   )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง  ทางอาญา  หรือคดีลมละลาย 

…….………………………………………………………………………………………………….. 

(   )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดี  [   ]  ทางแพง  [   ]  ทางอาญา  [   ] คดีลมละลาย 
อยูในขั้นตอนใด (พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล)………………………………………….. 
ขอกลาวหา………….…………………………………………………………………………………. 

ขาพเจาไดแนบเอกสาร/หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับแบบแสดงความประสงค 
ขอสมัครเปนพนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้ 

o (1)  รูปถายขนาด 1”  จํานวน  1  รูป 
o (2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ  จํานวน 1 ฉบับ 
o (3)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1  ชุด 
o (4)  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  จํานวน……….ฉบับ 
o (5)  ใบรับรองการตรวจรางกายและใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล จํานวน..……. 
ฉบับ 
o (6)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนชื่อ- นามสกุล 
(ระบุ)……………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความที่ขาพเจาระบุไวขางตนรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไวเปนความจริง 

ทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวามีขอความหรือเอกสารหลักฐานใด  ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง 
ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

ลงลายมือชื่อ………….……..…………………ผูขอสมัคร 
(……………..……………………) 

วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ………….. 

4.  เอกสารประกอบการพิจารณา




