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รูปถาย 
ติดกาว 
เทานั้น 

 
  
 
                                                                                       
 

 
ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเภทบุคลากร 
  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อสวนงาน)    ลูกจางชั่วคราว 

ตําแหนง……………………………………………………. หนวยงาน.......................................................................... 
สวนงาน........................................................................................................................................................ 
1. ขอมูลสวนบุคคล 
 1.1 ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………….……………………... นามสกุล…………………..……………….…………………………………………. 

NAME (MR./MISS/MRS.)………………………………………….………………………….…….………………………………………………………………… 
 1.2 วัน  เดือน  ปเกิด……………………………………………………………………… ปจจุบันอาย…ุ…………..……... ป…………….………เดือน 
 1.3  เช้ือชาติ………………… สัญชาติ…………………… ศาสนา………………..……………. สถานท่ีเกิด(จังหวัด)................................................ 
 1.4 บัตรประชาชนเลขท่ี  ออกให ณ ........................... วันหมดอายุ............................... 
 1.5 สถานภาพทางทหาร    (   ) ไดรับการยกเวนเน่ืองจาก .................................................................................................................   
   (   )  ปลดเปนทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ พ.ศ. ................................... 
 1.6 ช่ือ-สกุล บิดา……………………………………………..…………...…… ช่ือ-สกุล มารดา……………………...………………………..………………………
 1.7 สถานภาพการสมรส………………………………….. ช่ือ-สกุล คูสมรส……………………………………………………….……….………………………... 
 1.8 ท่ีอยูปจจุบัน…………………………………………………………..………………………………….………………………………………….……….………..…….  

  โทรศัพท………………………...………. โทรศัพทมือถือ…………………………..………. Email Address………….………….………..………………… 
 

2. ประวัติการศึกษา  (ตั้งแตระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเทา) 
2.1 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....….... 

สถานศึกษา ………………………………………..…..…….…….…………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  
 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....……..... 
  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….…..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  

คุณวุฒิที่ใชในการสมัครงาน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....……..... 
  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..………..…………………………. ป พ.ศ. …………………………….  
 

3.  ประวัติการทํางาน 
 3.1 กรณีทํางานท่ีอ่ืน 
 

สถานท่ีทํางาน/โทรศัพท ตําแหนง เงินเดือน ระยะเวลาต้ังแต – วันท่ี สาเหตุท่ีออก 

     
     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เลขประจําตัวสอบ…………… 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สวนงาน / หนวยงาน ประเภทบุคลากร ตําแหนง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ต้ังแต – วันท่ี 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

  ขาราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัย    
 (ชื่อสวนงาน) 
 ลูกจางชั่วคราว 

    
 

 ไดรับแลว 
  

 
 ยังไมไดรับ 

 
 

4.  สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 
 (   ) ตําแหนง………………………….……………………………………..… เงินเดือน…………………..…...บาท ระยะเวลา …..……..ป ……………เดอืน 
          สถานท่ีทํางาน…………………………..…………………………….……………………………………..……จังหวัด..................................................... 
 (   )  วางงาน  ระยะเวลา................................ สาเหตุการวางงาน............................................................................................................ 
 

5. ความสามารถพิเศษ  
 (   ) พิมพดีดไทย ...............................คาํ/นาที  (   ) พิมพดีดอังกฤษ ...............................คํา/นาที 
 (   ) คอมพิวเตอร ระบุโปรแกรม............................................................................................................................................................... 
 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน .......................... 
  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ไดคะแนน ......................... 
 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ด/ีพอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน .......................... 
 (   ) ขับรถยนตไดใบขับข่ี No. ………………………………………… 
 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………..……………… 
 
6. ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัคร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………….. 
7. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมคัรภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมคัรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (   ) เว็ปไซดมหาวิทยาลัย (   ) หนังสือพิมพ (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)…………………………………………………………. 
                              (………………………………………………) 
                                      ผูสมัคร 
                        วันท่ี……….เดือน……….………….พ.ศ…….… 
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