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         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  WALAILAK UNIVERSITY 
นครศรีธรรมราช  :  222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท (075) 673-000, 384-000 โทรสาร (075) 673-708, 384-258 E-mail : dp@wu.ac.th 
กรุงเทพมหานคร :  เลขที่ 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร ชั้น 19 (ตรงขาม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท (02) 298-0244-5 โทรสาร (02) 298-0248 
 

ใบสมัครงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
(ตําแหนงบรหิารจัดการ) 

 
สมัครในตาํแหนง…….........….....…………………………….. 
 สังกัด…...............................................…......................................... 

 
1.  ประวัติสวนตัว 
     1.1  ช่ือและนามสกุล  (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………………………………………....…………………...... 
                                        ( Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………………………………………...………....... 
            เช้ือชาติ………………………..สัญชาติ……………………ศาสนา………………….……………………………………...……... 
            หนังสือสําคัญประจําตัว บัตรประชาชน    บัตรขาราชการ       บัตรตางดาว      อื่น ๆ (ระบุ)………………...……. 
            เลขท่ีบัตร………….....………..ออกโดย………………………วันออกบัตร……….........……..วันหมดอายุ……….............…….. 
     1.2  เกิดวันที่……..……………เดือน……….…………………...พ.ศ……….…ปจจุบันอายุ………..…ป ภูมิลําเนา.............................. 
     1.3  สถานภาพ                    โสด            สมรส          หยาราง                  หมาย    จํานวนบุตร.......คน อายุ........../........../.......... 
     1.4  ช่ือ-นามสกุลคูสมรส…………………………...……….สัญชาติ……………ศาสนา…………..อาชีพ……………………… 
            ที่อยูของคูสมรส.................................................................................................................................................................................. 
            สถานที่ทํางานของคูสมรส………………………………………………………………………………………………………….. 
     1.5  ช่ือ-นามสกุลบิดาของผูสมัคร……………………………….สัญชาติ…………….ศาสนา…………..อาชีพ………………………. 
     1.6  ช่ือ-นามสกุลมารดาของผูสมัคร…………………………….สัญชาติ…………….ศาสนา…………..อาชีพ………..………...……. 
     1.7  ที่อยูปจจุบันหรือสถานที่ติดตอไดสะดวกรวดเร็ว เลขท่ี ……………หมู…………ซอย…………………………………................ 
             ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…….…............จังหวัด........................................... 
            รหัสไปรษณีย…………………………โทรศัพท………...…………………E-mail address……………………………………….             
 
2.  ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับต้ังแตวุฒิสูงไปหาตํ่า) 

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ จบเม่ือ พ.ศ. เกรดเฉล่ีย 
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3.  ประวัติการทํางาน 
     3.1  งานในปจจุบัน (ถาปจจุบันไมไดทํางานไมตองกรอกในขอ 3.1) 

ตําแหนง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
เริ่มทํางานต้ังแตวันที่……เดือน………………พ.ศ………ถึงปจจุบัน (วันที่……เดือน……….พ.ศ……)รวม……..ป……..เดือน 
หนาที่โดยสังเขป……………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................... 
ช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพทของสถานที่ทํางาน………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................... 
สาเหตุที่จะลาออก……………………………………………………………………………………………………...................... 

 
     3.2  ประสบการณการทํางาน (ใหเรียงลําดับการทํางานคร้ังสุดทายหลังสุดลงไป) 

1) ตําแหนง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ต้ังแตวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….ถึงวันที่….....เดือน….............…….พ.ศ…...……..รวม……..ป….....…เดือน 
หนาที่โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
ช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพทของสถานที่ทํางาน……………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
สาเหตุที่ลาออก………………………………………………………………………………………………….................. 

2) ตําแหนง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ต้ังแตวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….ถึงวันที่….....เดือน….............…….พ.ศ…...……..รวม……..ป….....…เดือน 
หนาที่โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
ช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพทของสถานที่ทํางาน……………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
สาเหตุที่ลาออก………………………………………………………………………………………………….................. 

3) ตําแหนง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ต้ังแตวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….ถึงวันที่….....เดือน….............…….พ.ศ…...……..รวม……..ป….....…เดือน 
หนาที่โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
ช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพทของสถานที่ทํางาน……………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
สาเหตุที่ลาออก………………………………………………………………………………………………….................. 

4) ตําแหนง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ต้ังแตวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….ถึงวันที่….....เดือน….............…….พ.ศ…...……..รวม……..ป….....…เดือน 
หนาที่โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
ช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพทของสถานที่ทํางาน……………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
สาเหตุที่ลาออก………………………………………………………………………………………………….................. 
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4. การฝกอบรมพิเศษ ดูงาน ฝกงาน ท้ังในและตางประเทศ (เฉพาะท่ีสําคัญ) 

ป พ.ศ. ชื่อหลักสูตร สถานท่ีฝกอบรม ชวงเวลาท่ีฝกอบรม 
    
    
    
    
    

 
5. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน เปนสมาชิกหรือกิจกรรมของสมาคม สโมสร ชมรม หรือรวมงานกับชมรมใน 
 มหาวิทยาลัย เปนตน 

ป พ.ศ. สถาบัน กิจกรรมที่ทํา 
   
   
   
   
   

 
6.  ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญพิเศษ 

ภาษาตางประเทศ 
พิมพดีด 

คอมพิวเตอร 
ความชํานาญอื่น ๆ ภาษา ดีมาก/พอใช/เล็กนอย ระบบงาน/ 

โปรแกรม/ภาษา 
ชํานาญ/พอใช 
 พูด เขียน 

ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย 
…………..คํา/นาที 
ภาษาอังกฤษ 
…………..คํา/นาที 

   
ภาษา............      
ภาษา............      
ภาษา............      

   
   

 
7.  งานอดิเรก 

……………………………………………………………………………..................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
 
8.  รายชื่อบุคคลท่ีใชอางอิง จํานวน 3 ทาน พรอมท่ีอยูสามารถติดตอได 
       1.) ............................................................................................................................................................................................................ 

      ..........…………………………………………………………………………………………………………………....................... 
      2.) ............................................................................................................................................................................................................. 

      ..........…………………………………………………………………………………………………………………....................... 
      3.) ............................................................................................................................................................................................................. 
           ..........……………………………………………………………………………………………………………................................ 
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9.  ทานเคยสมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือไม [     ]  ไมเคย     [     ] เคย 
     ถาเคยสมัคร คร ั้งน้ีเปนคร้ังท่ี.......................และเคยสมัครในตําแหนง และหนวยงานใด 
     ตําแหนง.............................................................................................หนวยงาน…………………………………………........................ 
     ตําแหนง.............................................................................................หนวยงาน…………………………………………........................ 
     ตําแหนง.............................................................................................หนวยงาน…………………………………………........................ 
 
10. ความพรอมในการทํางาน 
      [  ]   พรอมที่จะมาบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลยัไดทันที 
      [  ]   มีขอผูกพันตองทํางานที่เดิมจนถึงวันที่................เดือน..............................พ.ศ..................... 
      [  ]   กรณีผานการคัดเลือก คาดวาจะปฏิบัติงานในตําแหนง เปนระยะเวลา..............................ป 
      [  ]   อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 
 
11. พรอมใบสมัครน้ีไดสงหลักฐานตอไปน้ีมาดวย (ใหทําเคร่ืองหมาย ( / ) ลงใน             หนาขอความ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรขาราชการ  สําเนาทะเบียนบาน              
 สําเนาใบปริญญาบัตร   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา   สําเนาทะเบียนสมรส 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  หนังสือรับรองจากที่ทํางานเดิม(ถามี) 
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………… 
 

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดปดบังความเปนจริงในเรื่องใด   
เร่ืองหน่ึง ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการสมัครงานของขาพเจา หรือหากขาพเจาไดเขามาทํางานกับมหาวิทยาลัยแลว ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการใหขาพเจาพนสภาพการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยไดทันที 
 
 

(ลงช่ือ)…………………...……....….ผูสมัคร 
(…………………….........…………….) 

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

 
คําแนะนําในการสมัคร และเขื่อนไขในการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการสมัคร 

1.  ใหกรอกขอความลงในชองวางทุกขอ ขอใดไมมีขอความท่ีจะเติมใหทําเครื่องหมาย ( - ) ในชองวางดังกลาวดวย  
ถาชองวางที่เวนไวใหไมพอสําหรับเขียนใหใชกระดาษเขียนเพ่ิมเติมได 
2.  ใหกรอกขอความที่ถูกตองและเปนจริง 
3.  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได 
4.  การปลอมแปลงหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณา 
ใหเขารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเปนพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 
 
 
 


