ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY

รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
(Photo)

เรียน อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Academic staff
Supporting staff
ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัคร เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง [ ] คณาจารย์ประจา [ ] เจ้าหน้าที่ประจา

จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
ประวัตผิ ้ สู มัคร (Personal Data)
1. ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)....................................................... นามสกุล..................................................................…..
Name Mr./ Mrs. /Miss………………………………………Surname……………………………………………….
2. เกิดวันที่................เดือน.....................................พ.ศ.....................อายุ.....…..........ปี …….……เดือน (นับถึงวันสมัคร)
Date of Birth
Age
สัญชาติ…………………… ศาสนา………………….น้ าหนัก………….………กก. ส่ วนสูง……….……….ซม.
Nationality
Religion
Weight
High
สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) ม่าย
Marital Status
Single
Married
Widow
บัตรประชาชนเลขที่………………………………ออกให้ ณ อาเภอ……………………….จังหวัด………………..….
ID card Number
Issued By
Province
วันออกบัตร…………………………………...วันหมดอายุ………………….……..………เลือดกรุ๊ ป………………….
Issue date
Expiration date
Blood group
การเกณฑ์ทหาร
Have you completed your military service

( ) เคยผ่ านการเกณฑ์ พ.ศ…………………………………..
( ) ไม่ เคยผ่ านการเกณฑ์ เพราะ…………………….………..

3. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของการไปรษณี ย)์ Present address
บ้านเลขที่.............…………......หมู่ที่…............ตรอก/ซอย …………..…………. ถนน.............................…………
ตาบล…………………………อาเภอ...................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์ (บ้าน)……………….………มือถือ……………………..…….E-mail…………………………………….
4. ตาแหน่งที่สมัคร......................................…………………สังกัดหน่วยงาน................................................................
Position to apply
Major
5. วุฒิที่ใช้สมัคร........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก...........................................................................
Certificate Degree and Major
สาเร็ จจากสถานศึกษา............................................................................................................พ.ศ................................
Institutions
Finished Year

-26. หลักฐานที่แนบใบสมัครงาน
[ ] 6.1 รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
[ ] 6.2 สาเนาปริ ญญาบัตร
[ ] 6.3 สาเนาประกาศนียบัตร
[ ] 6.4 สาเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน
[ ] 6.5 สาเนาใบรับรองปริ ญญาบัตร
[ ] 6.6 ใบรับรองแพทย์

[
[
[
[

] 6.7 สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
] 6.8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
] 6.9 สาเนาทะเบียนบ้าน
] 6.10 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ).......................................
...............................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่ขา้ พเจ้าแจ้งไว้ใน
ใบสมัครนี้ถกู ต้อง และเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริ งข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใด ๆ
I certify that all statements given in this application form are true, if any of them are found untrue after
engagement, the CRU has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay
whatsoever.
ลงชื่อ......................................................….. ผูส้ มัคร Signature of applicant
(..……………………………………………)
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ....................
เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
Interviewer / officer use only
ได้ตรวจสอบภาพถ่ายตัวจริ ง หลักฐานการศึกษา
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะ
และบัตรประจาตัวประชาชน ของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
สาหรับตาแหน่งของผูส้ มัครแล้วปรากฏว่า
เป็ นบุคคลเดียวกัน
[ ] มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก
........................................................
[ ] ไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพราะ...................
(..................................................................) ผูต้ รวจสอบ
..................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ผลการสัมภาษณ์
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รอการพิจารณา

สรุ ปผลการสอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

-3ประวัติการศึกษาและการทางานของผู้สมัคร (PREVIOUS EMPLOYMENT)
1. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา จนถึงชั้ นสู งสุ ด)
Education Background :
ระดับการศึกษา
Education Level
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
เตรียมอุดมศึกษา
Pre-University
อาชีวศึกษา (ปวช, ปวส.)
Commercial/Vocational
มหาวิทยาลัย University
- ปริ ญญาตรี (Bachelor)
- ปริ ญญาโท (Master)
- ปริ ญญาเอก (Doctorate)

ชื่อสถานศึกษา
Institutions

วุฒิการศึกษาและสาขาที่จบ
Certificate Degree and Major

คะแนนเฉลี่ย
GPA

สาเร็ จปี
Finished year

2. ประวัติการทางานทีเ่ คยทามาจนถึงปัจจุบัน
Work experience :
ที่

ชื่อสถานที่ทางาน
Company name

ตาแหน่งหน้าที่
Position

ระยะเวลาทางาน
Period of work
จาก
ถึง
From
To

เงินเดือน
Salary

เหตุผลที่ลาออก
Reason of leaving

-43. ความรู้ ความสามารถด้ านการใช้ ภาษาต่ างประเทศ
ภาษา
ระบุ Specity : พอใช้ Fair / ดี Good / ดีมาก Excellent
Languages
ความเข้าใจ
พูด
อ่าน
Understanding
Speaking
Reading
ไทย : Thai
อังกฤษ : English
จีน : Chinese
อื่น ๆ : Other

เขียน
Writing

4. ความรู้ ความสามารถด้ านคอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม)
Ability to use Personal Computer (Please specify program)

5. ความรู้ ความสามารถพิเศษด้ านอืน่ ๆ (Other)

ลงชื่อ....................................................…………....ผูส้ มัคร Signature of applicant
(.....................................................................)
………../……………./…………….

