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ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ใบสมัครพนักงานโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         

 

1.   ชื่อ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว……………………………............…......…. ชื่อสกุล ………………..........…......………… ชื่อเล่น .......................... 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mr,Mrs, Miss................................................................... ชื่อสกุล ..................................................................... 

2.   สัญชาติ ........................................ เชื้อชาติ ................................... ศาสนา ................................... กรุป๊เลอืด................................ 

3.  เกิดวันท่ี …....…...... เดอืน …….....…………………. พ.ศ…........……..… อายุ …....…… ปี …........….. เดอืน ................ วัน  (นับถึงวันรับสมัคร) 

4. สถานภาพ      ❑  โสด      ❑  สมรส      ❑  หมา้ย     ❑  หยา่      มบุีตรจ านวน .................... คน     

5.  เกิดท่ีต าบล ............................................................ อ าเภอ ................................................. จังหวัด .............................................. 

6.  ที่อยูปั่จจุบันบ้านเลขท่ี ....................... หมู ่............... ถนน..................................................... ซอย..................................................  

    ต าบล...................................... อ าเภอ......................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................ 

     โทรศัพท์บ้าน .................................... โทรศัพท์ มอืถอื ........................................... E-mail Address ……...…………................………….. 

     หลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ................................................................... ออกให้ท่ี ......................................................... 

     บัตรประกันสังคม   ❑  ม ี   ❑   ไมม่ ี   สถานพยาบาลท่ีเลอืก..................................................................................................... 

7.   ชื่อภรรยาหรือสามี .............................................................สัญชาต.ิ.......................................เชื้อชาติ............................................. 

     ศาสนา...............................................................................อาชีพ.................................................................................................... 

8.  ชื่อบิดา...............................................................................สัญชาต.ิ.......................................เชื้อชาติ............................................. 

     ศาสนา...............................................................................อาชีพ.................................................................................................... 

     ชื่อมารดา........................................................................... สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ............................................ 

     ศาสนา...............................................................................อาชีพ.................................................................................................... 

9.  ข้าพเจ้า สามีหรือภรรยาของข้าพเจ้า รวมท้ังบิดาหรือมารดาของขา้พเจ้าเคยต้องโทษในกรณีเหลา่นีห้รือไม ่  

 ❑ (1) ท าความผิดอาญาวา่ด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและราชอาณาจักร หรือก่อการร้าย

 สากล  ❑ (2) ถูกเนรเทศ  ❑ (3) ถูกส่งให้อยูใ่นเขตก าหนด  (ถ้าเคยให้ระบวุา่ในกรณใีด)…………..........................…………………………… 

10. กรณฉีุกเฉินผู้ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ ............................................................... เบอร์โทรศัพท์ /ท่ีอยู.่..................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

11. ประวัติการศกึษา (โปรดระบุชื่อวุฒท่ีิได้รับท้ังหมด เรียงล าดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒติ่ า)  

วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สถานศกึษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

    

    

    

    

12. ความรูค้วามสามารถพเิศษอะไรบ้าง ............................................................................................................................................ 

13. รูภ้าษาต่างประเทศภาษาใดบา้ง เพยีงใด ...................................................................................................................................... 
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14.   ประวัตกิารท างาน (เรียงแรกสุดถึงปัจจุบัน) หากมีรายละเอยีดมากกวา่ที่ก าหนดกรุณาแนบเอกสารประวัตสิ่วนตัว (Resume) 

ล าดับ สถานท่ี ต าแหนง่ เงินเดอืน เดอืน/ปี ที่เข้าท างาน  

(จาก-ถึง) 

1      

 ลักษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ สถานท่ี ต าแหนง่ เงินเดอืน เดอืน/ปี ที่เข้าท างาน  

(จาก-ถึง) 

2      

 ลักษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ สถานท่ี ต าแหนง่ เงินเดอืน เดอืน/ปี ที่เข้าท างาน  

(จาก-ถึง) 

3      

 ลักษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

  

 ปัจจุบันประกอบอาชพี  : …………..........………………………………..…. ต าแหนง่ : ……………...................................………………….………… 

     เงินเดอืนสุดท้าย : ..………......................…... บาท     สถานท่ีท างาน : ………………………...................…………..………………………………… 

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

    วัน เดอืน ปี เข้าท างาน :……….......………………………… โทรศัพท์ : …………………………………….……  

 

15 บุคคลอา้งอิง (Reference Person) …………..……............................………………………… โทรศัพท์ ................................................... 

 ท่ีท างาน/ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................  

16. ข้าพเจ้าขอปฏญิาณและให้ค ารับรองโดยสัตยจ์รงิวา่   ข้าพเจา้เป็นผู้มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 30 แห่งข้อ 

 บังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2542 

17.   ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอสมัครเข้าท างานในต าแหนง่ ...............................................................................  แผนก/หนว่ย 

       .......................................................... กอง / ส านักงานเลขานุการ / ภาควิชา ….....................…………………………………………… 

        สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค าสตัย์ปฏญิาณว่า ข้อความท่ีกล่าวข้างตน้น้ันเป็นความจริงท้ังสิ้น 

 

       (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้สมัคร 

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

       วันท่ี .............. เดอืน ........................... พ.ศ. .............. 
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ผู้รับรองและค  าประกัน  
          เขียนท่ี  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

          วันท่ี .............. เดอืน ............................... พ.ศ. ........................ 

  ข้าพเจ้า ................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ........................ ถนน ................................. 

ต าบล .................................... อ าเภอ ...................................... จังหวัด ................................ อาชีพ ........................................  

ต าแหนง่ ................................................ สถานท่ีท างาน .......................................................................................................... 

เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร คือ เป็น ............................................. ขอรับรองและให้สัญญาค ้าประกนัต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า 

  1.  ข้อความท่ี ................................................. ผู้สมัคร กล่าวขา้งต้นน้ันถูกต้องทุกประการ 

  2.  ถ้าผู้สมัครได้เข้าท างานแลว้  ลาออก   หรือละทิ้งหน้าท่ีราชการไปไมว่า่กรณใีด ๆ ก็ตาม  หรือถูกลงโทษให้ออก 

ปลดออก    ไล่ออก     ซึ่งในการท่ีได้น าสิ่งของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ไปด้วย   หรือมคีวามผูกพนัอยูก่ับทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย 

เชยีงใหม่ หรือมคีวามผูกพันท่ีจะต้องชดใช้คา่เสียหายใดๆ ให้แกม่หาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชดใชค้่าเสียหายท่ี 

................................................................ ผู้สมัคร ก่อให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ตามจ านวนที่เสียหายไปทันที  โดย

มหาวทิยาลัยไมต่อ้งเรียกรอ้งเอาจาก ..............................................................ผู้สมัครก่อน 

  3.  ขา้พเจ้าสัญญาว่า ตลอดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ยังจ้าง ............................................................. 

เป็นลูกจ้างอยู่  ข้าพเจ้าจะไมเ่พกิถอนสัญญาค้ าประกัน กรณนีีไ้มว่า่กรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

  4.  ในกรณีค าสั่งจ้าง ............................................................................... สิ้นสุดลง และมหาวทิยาลัยได้ส่ังจ้าง 

............................................................... ผู้สมัครต่อไปอกี  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัต่อมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ในฐานะผู้ค้ าประกัน 

............................................................... ผู้สมัครต่อไป  ท้ังนี้  ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไมก่็ตาม 

  5.  ขา้พเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์  คือ ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

ซึ่งเป็นกรรมสทิธ์ิของข้าพเจ้า   และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ    อันท าให้ทรัพย์สนินีเ้สื่อมค่า     เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้

ตอ่มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  และข้าพเจ้าสัญญาวา่  จะไมก่่อหนีส้ิน  หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สนิดังกลา่ว  ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญา

ค้ าประกันฉบับนี้ยังมผีลใช้บังคบัอยู่ 

  6.  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า  แม้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จะผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก ่............................................. 

............................................. ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค ้าประกนัต่อไป 

  จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหนา้พยานเพื่อเป็นหลักฐาน 

 

      (ลงช่ือ) ............................................................ ผู้ค้ าประกัน 

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

 

      (ลงช่ือ) ............................................................ พยาน 

 

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

      (ลงช่ือ) ............................................................ พยาน 

       (.........................................................) 
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หมายเหตุ   

1. ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอยีดในใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน 

2. ผู้รับรองและค้ าประกันต้องเป็นขา้ราชการประจ า ด ารงต าแหนง่ระดับ 4 ขึ้นไป  (มใิชเ่ป็นขา้ราชการบ านาญ)  

 และให้ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการแนบใบสมัครด้วย  

3. หากผู้รับรองและค้ าประกันมไิดเ้ป็นขา้ราชการตอ้งเป็นผู้ท่ีมีฐานะดี โดยให้ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา 

 หลักทรัพยแ์นบใบสมัครด้วย 

4. ข้อความใดท่ีไมใ่ชใ้ห้ขดีฆา่ออก 




