
 เลขประจ ำตัว ……………….. 
 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  สังกัดมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
--------------------------- 

เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย     
จึงขอแจ้งประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ คือ (โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจง) 

๑. ชื่อและนามสกุล (นาย,นาง,นางสาว) ……………………….………….………….…..……..…… สัญชาติ …….……………. 
๒. เกิดวันที่ ………….….. เดือน ……………..…….…………..…. พ.ศ. ….………..…... ปัจจุบันอายุ …….…..…... ปี  
๓. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ………….....… หมู่ที ่…......… ถนน ………….…………………….….……….. 
ต าบล ……………..…………...……….. อ าเภอ ………………..…..….…….…… จังหวัด ……….……………………..……….…… 
หมายเลขโทรศัพท์ ........…………………….……….……….. 
๔. ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขท่ี ………….....… หมู่ที ่…......… ถนน ………….…………..……….. 
ต าบล ……………..…………...……….. อ าเภอ ………………..…..….…….…… จังหวัด ……….……………………..……….…… 
หมายเลขโทรศัพท์ ........…………………….……….……….. 
๕. สถานภาพการสมรส    (   )  โสด       (   )  สมรส      (    )  เลิกร้าง    (    )  หย่า    
ชื่อสามี/ภรรยา ……………………………………………………..….. อาชีพ …..………….………..…………… บุตร …...…. คน 
๖. ชื่อปริญญาที่ได้รับ……………..………………………..…………………………………………………….….….……………..……… 
สาขาวิชาหรือวิชาเอก…………………………………………………..………………………..… ผลการศึกษา ……..…………..….  
สถานศึกษา …………….……..…………….…..……..………………… ส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา ……………….……… 
๗. ปัจจุบันปฏิบัติงานที่…………………………………………….…………………………………………..……………….……………… 
ต าแหน่ง …………………………………...……. เป็นเวลา ……..…. ป ี……….... เดือน โทรศัพท์ ………..………..……….….. 
๘. มีความรู้ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………..……………………………………..………… 
............................................................................................................................. ................................................ 
๙. สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง .............……………………………………….…………………… 
สังกัดหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………..……..……. 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ .................................................................................................  
๑๐. มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำแจ้งข้ำงต้นนั้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

      (ลงชื่อ) ……………………………………..………………ผู้สมัคร 
                                                        วันที่ …………. เดือน ………………………. พ.ศ. …………..….     

 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด ๑ นิ้ว 



- ๒ - 
 
เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมในวันสมัครสอบแข่งขัน 

 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานประกอบ ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือส าเนา    
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (แล้วแต่กรณี) จ านวน 
๑ ชุด 

กรณผีู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว
แทน ทั้งนี ้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ  

๒. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) จ านวน ๑ ชุด 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๓ รูป (ส าหรับติดใบสมัคร ๑ รูป และติดบัตรประจ าตัวสอบ ๒ รูป)  
๖. ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดง 

การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป 
๗. ส าเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว, 

หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล, ใบส าคัญการสมรส, ใบส าคัญการหย่า ฯลฯ  
๘. เอกสารอื่นๆ เช่น หนงัสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  

หมำยเหตุ  เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนของผู้สมัครหลังวันปิดรับ
สมัคร ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและ/หรือเอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบแข่งขัน  
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือก ตำมใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี……………………………… 
เลขที่………………….....……… 

 
 

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

เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
 

 
 
 



 
 
 

 

บัตรประจ ำตัวสอบ 
 
    ต าแหน่ง………………………………………. 
    เลขประจ าตัวสอบ……………….…..……. 
    ชื่อ…………………………………….…..……. 
    สกุล……………………………………..…….. 
    เจ้าหน้าที่ออกบัตร……………….………. 
 
 
                                                           ……………………………….                                                                       
                                                                   ลายมือชื่อ 

 

บัตรประจ ำตัวสอบ 
 
    ต าแหน่ง………………………………………. 
    เลขประจ าตัวสอบ……………….…..……. 
    ชื่อ…………………………………….…..……. 
    สกุล……………………………………..…….. 
    เจ้าหน้าที่ออกบัตร……………….………. 
 
 
                                                           ……………………………….                                                                       
                                                          ลายมือชื่อ 

 
 
 
หมำยเหตุ : ให้ผู้สมัครกรอกรำยละเอียดในบัตรประจ ำตัวสอบ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
๒. ชื่อ – สกุล 
๓. ลงลายมือชื่อ พร้อมติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูปมาให้เรียบร้อย 

 
 

รูปถ่าย 
 

 
 

รูปถ่าย 

 
 

รูปถ่าย 
 

 
 

รูปถ่าย 


