
รับสมัคร     นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย 

สถานที่ปฏิบตัิงาน 

 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

คุณสมบัติ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบและสามารถท างานเป็นทีมได้ 

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เช่น 

Microsoft Office, SPSS, STATA 

- มีความรับผิดชอบ และสามารถออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ได้ 

- มีประสบการณ์ท างานวิจัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ อย่างละ 1 ฉบับ 

4. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับ

หลักฐานการสมัครอ่ืน) จ านวน 1 ฉบับ 

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับทุกฉบับ 

วิธีการสมัคร  

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ชั้น 2  คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ติดต่อ คุณวิลาวัลย์ โทรศัพท์ 053-942-244 , 084-169-0112 

 



ใบสมัครงาน 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง) 
 

 
ชื่อ – สกุล  ……………………………………………………………………………………… ชื่อเล่น …………………..………………. 
ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร …………………….…….………………………………………………………………………………………… 
 

ประวัติส่วนตัว 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………….. หมู่ที ่……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  ……………………... 
อ าเภอ/เขต  ………………………………………… จังหวัด  ...…………...........…..........  รหัสไปรษณีย์  ………………….... 
โทรศัพท ์ ………........………........… มือถือ ....................................  อีเมล์ .………………………………………………….. 

อาศัยกับครอบครัว  บ้านตัวเอง     บ้านเช่า        หอพัก 
 

วัน เดือน ปีเกิด ................…………......  อายุ ……................... ปี  เชื้อชาติ ………………... สัญชาติ ………………..… 
ศาสนา …………………. บัตรประชาชนเลขท่ี..............…................................  บัตรหมดอายุ ...……………............... 
ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนุน  ยังไม่ได้รับการเกณฑ ์
สถานภาพ  โสด   แต่งงาน หม้าย          แยกกัน 
เพศ   ชาย   หญิง 

 
ประวัติครอบครัว 
บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................……... อายุ ........... ปี  อาชีพ ........................................ 
มารดา ชื่อ-สกุล......................................................................... อายุ ........... ปี  อาชีพ ...................................... 
ชื่อภรรยา/สามี ….…………………………. สถานที่ท างาน ……………….…… ต าแหน่ง ………………. มีบุตร ……….. คน
มีพ่ีน้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน     ชาย ................ คน   หญิง ................. คน   เป็นบุตรคนที่ .................... 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) อาชีพ 
1.   
2.   
3.   
4.   
 

 
 
 
 



ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย     
ปวช.     
ปวท. / ปวส.     
ปริญญาตรี     
สูงกว่าปริญญาตรี     
อ่ืนๆ     
 

ประวัติการท างาน 

สถานทีท่ างาน 
ระยะเวลา 

ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก 
เริ่ม ถึง 

       
       
       
       
       
 

ความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 

ความสามารถพิเศษ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง
ค่อนข้างดี 

ปานกลาง
พอใช้ 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านการใช้ภาษา       
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์       
ด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน       
ด้านการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล       
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล       
ด้านการออกแบบกราฟฟิก       
 

ความสามารถพิเศษอื่นๆ 
ท่านมีความสามารถพิเศษในเรื่องใดบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
................................................................................................................................ ..............................................  



 
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด      ไม่ได ้  ได ้     อ่ืนๆ ระบ ุ…............................................. ....... 
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……..................................... เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ........................ 
ที่อยู่ ..................................................................................................... โทร. .................................................…... 
ทราบข่าวการรับสมัครจาก  .......................................................................................................................... ....... 
ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม?่ ไม่มี      มี  โปรดระบุ ............................................................................  
เขียนชื่อญาติ / เพ่ือน ที่ท างานอยู่ในองค์กร ซึ่งท่านรู้จักดี ........................................................................ .......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เหตุใดท่านจึงสนใจที่จะมาสมัครงานที่ศูนย์วิจัยฯ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กร
จ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็น
ความจริง องค์กรมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 

…………………………………….. 

     (........................................................)  
     ลายมือชื่อผู้สมัคร 

 

 
 
 


	รับสมัครงาน
	ใบรับสมัครงาน

