
ใบสมัครเลขที่ ……….……………. 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แบบแสดงความประสงคขอสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได) 

ตำแหนง....…………….....................................................สังกัด……………………...………………………………......……………… 

1. ขอมูลสวนตัว 

 

ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................... 

เกิดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.....................อายุ...........ป............เดอืน..........วัน............สถานภาพ............... 

ท่ีอยูปจจุบนั............................................................................................................................................................................. 

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

เบอรโทรศัพท................................................................. E – mail Address ………………………………………………..…………… 

ชื่อภรรยาหรือสามี (ถามี)......................................................................................................................................................... 

โรคประจำตัว (ถามี)................................................................................................................................................................. 

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ไดรับทั้งหมด เรียงลำดับจากวุฒิต่ำไปหาวุฒิสูง)   

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบนัการศึกษา สำเร็จเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      

      

      

3. ประวัติการทำงาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทำในชวง 3 ปหลัง)  

ป พ.ศ. ชื่อหนวยงาน ตำแหนงและหนาที่โดยยอ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก   ถึง        

      

      

      
 

4. ความรูภาษาตางประเทศ......................................................................................................................................................... 

5. ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
6. ขาพเจาขอใหคำรับรองวา ขอความที่ขาพเจาระบไุวขางตนรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ย่ืนไวเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏใน
ภายหลังวามีขอความหรอืเอกสารหลักฐานใด ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลยันเรศวร พิจารณา
ดำเนินการตามที่เห็นสมควร 
     ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลยันเรศวรใชและเปดเผยขอมลูสวนบุคคล รวมท้ังยินยอมใหเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคลในขางตน

สำหรับวัตถุประสงคในการสมัครงาน ท้ังน้ี เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย/ระเบียบ 

ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงยนิยอมใหตรวจสอบความถูกตองในรายละเอียดใบสมคัรงาน และยินยอมใหตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของขาพเจาได 

(ลงชื่อ)....................................................................ผูสมัคร 

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

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

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1” x 1” 
(สีหรือขาวดำ) 



 

วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้)  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ

สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท เพื่อปฏิบัติ ณ ส านักงานเลขานุการวิทยาลัยเพ่ือ

การค้นคว้าระดับรากฐาน 

  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ท่ี 16 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

2. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก  

3. มีความรู ้และความช านาญในการใช้คอมพิเวตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม

ส าหรับการออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ 

4. ถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 

5. สามารถเร่ิมงานได้ ในวันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้สมัครต้องสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าท างานตามแบบของทางราชการดังนี้ 

1. ใบสมัคร (กรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน)  

2. ส าเนาใบปริญญา หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และส าเนาใบ Transcript ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันท่ี

ปิดรับสมัคร คือ วันจันทรท่ี์ 16 มกราคม 2566 

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่นานเกินกว่า 6 เดือน 

จ านวน 2 รูป 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 

5. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่มีชื ่อ - นามสกุล ใน

หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 

6. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน หรือ CV (ถ้ามี) 

7. เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 (ถ้ามี) 

8. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม (ฉบับจริง) ออกให้ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน 

 

หมายเหตุ : ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณียื่นหลักฐานการสมัครไม่

ถูกต้องครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้สมัครสอบในต าแหน่งดังกล่าว ทุกกรณี 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยยื่นใบสมัครสอบได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. ยื ่นใบสมัครด้วยตนเองที ่ ส  านักงานเลขานุการว ิทยาลัยเพ ื ่อการค้นคว้าระด ับรากฐาน  

อาคารมหาธรรมราชา ตึก A ห้อง TA 214 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเวลาราชการ  

2. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  

 หน่วยบุคคล ส านักงานเลขานุการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 (ให้เขียน หมายเหตุ เอกสารสมัครงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 และสอบข้อเขียน

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566** 


