
หน้า 1 จาก 4 
 

เลขประจ าตัว ............. 
 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคล 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประเภท วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป  

(สายสนับสนุน) 
--------------------------- 

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง) 

 1. ชื่อ และ นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………………………………..…… สัญชาติ ........ 
       เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………… วันหมดอายุ ......................................... 
 2. เกิดวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .......... ปัจจุบันอายุ .......... ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 3. สถานที่ติดต่อได ้บ้านเลขท่ี ............... หมู่ที.่............. ตรอก/ซอย ..................................................... 
     ถนน .................................. ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................. 
      จังหวัด .............................. โทรศัพท์ .................................. e-mail : ………………….………………….. 
 4. สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส     (   ) แยกกันอยู่ (   ) หย่า 
 ชื่อสามี/ภรรยา ......................................... อาชีพ ..................... มีบุตรจ านวน ...................... คน 
 สถานภาพทางทหาร (เฉพาะชาย)  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
  ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สาเหตุ ................................................................................... 
 5. สมัครงานในต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
 6. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร  
 ชื่อปริญญา....................................................................................................      
 สาขาวิชา .............................................................สถานศึกษา .................................................... 
     ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่ .............. เดือน ........................ ปี พ.ศ. .............................................. 
 
 
 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
หน้าตรง 

ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ตรวจสอบแล้ว (ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 
 ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
 ผู้สมัครไม่มีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ลงชื่อ…………………………………………. 
(……………………………………………….) 
…………/……………………/…………….. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
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 7. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิการศึกษา เรียงจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดลงไป) 
ระดับการศึกษา ช่วง พ.ศ.  

ที่ศึกษา 
ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 

ปริญญาเอก      
ปริญญาโท      
ปริญญาตรี      
ปวส./อนุปริญญา      
ปวช./ม.6      

 
8. ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากครั้งหลังสุดลงไป) 

ระยะเวลา ชื่อสถานที่ท างาน ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ท า เงินเดือน สาเหตุที่ลาออก 
ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

       
       
       
       
       
       

 
9. ประวัติการฝึกอบรม /ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  

ระยะเวลา หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อการอบรม สถาบันที่จัดอบรม สถานที ่ คุณวุฒิท่ีได้รับ 
ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 
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10. ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 
10.1 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (ระบ)ุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
10.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  ระดับ  พอใช้  ดี   ดีมาก 
 ภาษาอ่ืนๆ 
 - ........................... ระดับ  พอใช้  ดี   ดีมาก 
 - ........................... ระดับ  พอใช้  ดี   ดีมาก 
11. ประสบการณ์พิเศษอ่ืนๆ (ระบ)ุ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
12. งานอดิเรก .................................................................................................................... 
13. มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
“ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งข้างต้นนั้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ” 
 

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

ยื่นใบสมัคร วันที่ .............. เดือน ................. พ.ศ. .............. 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ตามใบเสร็จรับเงิน 

เล่มท่ี……………………………… 
เลขที่………………….....……… 

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

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 



หน้า 4 จาก 4 
 

บัตรประจ าตัวสอบ 
 

ต าแหน่ง…………………………………….… 
เลขประจ าตัวสอบ……………….…..….…
ชื่อ…………………………………….…..…….
สกุล……………………………………..….….. 
เจ้าหน้าที่ออกบัตร……………….…….…. 

                                                                          
                                              ……………………………….    
                                                      ลายมือชื่อ                                                                    

 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในบัตรประจ าตัวสอบ ดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
2. ชื่อ – สกุล 
3. ลงลายมือชื่อ พร้อมติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูปมาให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
หน้าตรง 

ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 


