
 

    
                   

  
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

                ดว้ย  ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัร เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่ง  [   ] คณาจารยป์ระจ า   [   ]  เจา้หนา้ท่ีประจ า 

จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลกัฐานเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ เพ่ือประกอบการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ประวตัผิู้สมคัร  (Personal  Data) 
1. ช่ือ  (นาย, นาง, นางสาว)....................................................... นามสกลุ..................................................................….. 
    Name Mr./ Mrs. /Miss………………………………………Surname………………………………………………. 

2. เกิดวนัท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.....................อาย.ุ....…..........ปี…….……เดือน (นบัถึงวนัสมคัร) 
    Date of Birth                                                                                     Age 
    สญัชาติ…………………… ศาสนา………………….น ้าหนกั………….………กก.  ส่วนสูง……….……….ซม. 
     Nationality    Religion              Weight      High 
     สถานภาพ   (   ) โสด   (   ) สมรส        (    )    ม่าย 
     Marital  Status          Single   Married               Widow 
    บตัรประชาชนเลขท่ี………………………………ออกให ้ณ อ าเภอ……………………….จงัหวดั………………..…. 
    ID card  Number                Issued By                                               Province 
    วนัออกบตัร…………………………………...วนัหมดอาย…ุ……………….……..………เลือดกรุ๊ป…………………. 
     Issue date                                                       Expiration date                                         Blood group 

     การเกณฑท์หาร    (  )  เคยผ่านการเกณฑ์   พ.ศ………………………………….. 
     Have you completed your military service             (  )  ไม่เคยผ่านการเกณฑ์  เพราะ…………………….………..  

3. สถานท่ีติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของการไปรษณีย)์   Present address 

    บา้นเลขท่ี.............…………......หมู่ท่ี…............ตรอก/ซอย …………..…………. ถนน.............................………… 

    ต าบล…………………………อ าเภอ...................................จงัหวดั............................... รหสัไปรษณีย.์.....................  

    โทรศพัท ์(บา้น)……………….………มือถือ……………………..…….E-mail……………………………………. 

4. ต าแหน่งท่ีสมคัร......................................…………………สงักดัหน่วยงาน................................................................ 
    Position to apply     Major 

5. วฒิุท่ีใชส้มคัร........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก........................................................................... 
     Certificate  Degree  and  Major 
    ส าเร็จจากสถานศึกษา............................................................................................................พ.ศ................................ 
    Institutions             Finished  Year 
 

รูปถ่าย 
ขนาด  1  น้ิว 

(Photo) 

ใบสมัครพนักงานมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
APPLICATION  FOR  EMPLOYMENT    

CHIANGRAI   RAJABHAT   UNIVERSITY  

      Academic  staff              Supporting  staff 
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6. หลกัฐานท่ีแนบใบสมคัรงาน 
    [   ]  6.1 รูปถ่าย 1  น้ิว  1 ใบ                [   ] 6.7 ส าเนาการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ 
    [   ]  6.2  ส าเนาปริญญาบตัร    [   ] 6.8 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
    [   ]  6.3 ส าเนาประกาศนียบตัร         [   ]  6.9 ส าเนาทะเบียนบา้น 
    [   ]  6.4 ส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน [   ]  6.10 หลกัฐานอ่ืน ๆ ถา้มี (โปรดระบุ)....................................... 
    [   ]  6.5  ส าเนาใบรับรองปริญญาบตัร                 ............................................................................................... 
    [   ]  6.6 ใบรับรองแพทย ์
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัร  และขอ้ความท่ีขา้พเจา้แจง้ไวใ้น 
ใบสมคัรน้ีถกูตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความดงักล่าวไม่เป็นความจริงขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใด 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. 
       

     ลงช่ือ......................................................…..  ผูส้มคัร   Signature of applicant 
                                                           (..……………………………………………)                             
           วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ.................... 

    
 

เฉพาะเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 
Interviewer / officer use  only 

ไดต้รวจสอบภาพถ่ายตวัจริง  หลกัฐานการศึกษา  ไดต้รวจสอบคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะ 
และบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่   ส าหรับต าแหน่งของผูส้มคัรแลว้ปรากฏวา่ 
เป็นบุคคลเดียวกนั                                            [   ]  มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือก 
   ........................................................    [   ]  ไม่มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกเพราะ................... 
(..................................................................) ผูต้รวจสอบ          ..................................เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณสมบติั 

 
ผลการสมัภาษณ์ 
 ผา่น    ไม่ผา่น  รอการพิจารณา 
 
สรุปผลการสอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิการศึกษาและการท างานของผู้สมัคร  (PREVIOUS  EMPLOYMENT) 

1. ประวตัิการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงช้ันสูงสุด) 
Education  Background : 

  ระดบัการศึกษา 
Education  Level 

ช่ือสถานศึกษา 
Institutions 

วฒิุการศึกษาและสาขาท่ีจบ 
Certificate Degree and  Major 

คะแนนเฉล่ีย 
GPA 

ส าเร็จปี 
Finished year 

ประถมศึกษา     
Primary     
มธัยมศึกษา     
Secondary     
เตรียมอุดมศึกษา     
Pre-University     
อาชีวศึกษา (ปวช, ปวส.)     
Commercial/Vocational     
มหาวทิยาลยั University     
- ปริญญาตรี (Bachelor)     
- ปริญญาโท  (Master)     
- ปริญญาเอก (Doctorate)     
     

 
2. ประวตัิการท างานทีเ่คยท ามาจนถึงปัจจุบัน 

Work  experience : 
 
ท่ี ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่งหนา้ท่ี 

ระยะเวลาท างาน 
Period of work เงินเดือน เหตุผลท่ีลาออก 

Company  name Position จาก 
From 

ถึง 
To 

Salary 
Reason of  leaving 
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3. ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษา ระบุ  Specity  :  พอใช้  Fair / ดี  Good /  ดีมาก  Excellent 

Languages  ความเขา้ใจ 
Understanding 

พดู   
Speaking 

อ่าน  
Reading 

เขียน  
Writing 

ไทย  : Thai     
องักฤษ :  English     
จีน : Chinese     
อ่ืน ๆ :  Other     

     
 

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

5. ความรู้ ความสามารถพเิศษด้านอืน่ ๆ     (Other) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงช่ือ....................................................…………....ผูส้มคัร    Signature of applicant 

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


