ใบสมัครอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(Application Form)

ตําแหนง : อาจารยพิเศษ หลักสูตร....................................................... คณะ......................................................................................
Position applied for ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หลักฐานประกอบการสมัคร : สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก
 รูปถายหนาตรงขนาด 2 “ จํานวน 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองการศึกษา
 ใบผานทหาร
 ทะเบียนสมรส
 ใบสูติบัตรของบุตร
 ใบขับขี่
 ใบเลขที่บัตรผูเสียภาษี
 สําเนาบัตรประกันสังคม
 อื่น ๆ
ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกขอความใหครบถวน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely
ชื่อ-สกุลภาษาไทย : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เพศ :

 ชาย

ชื่อภาษาอังกฤษ (Name in English) ……………………………………………………………………………………………………………………..
วัน เดือน ปเกิด :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :

Sex

 Male
ศาสนา :

Date of Birth
อายุ :
Age
สถานที่เกิด :

สวนสูง :

Nationality
น้ําหนัก :

Height

Weight

Place of Birth:
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดสะดวก :

ตําหนิ :

Race

 หญิง
 Female

Religion
กรุปเลือด :

Scar
โทรศัพททจี่ ะติดตอ

ที่บาน

Telephone

Home

Blood group
สํานักงาน
Office

Present Address :
ที่อยูปจจุบันถาวร :

ประวัติสวนตัว
Personal Background

Permanent Address:
บัตรประชาชนเลขที่ :
ID Card No.
วันออกบัตร :

บัตรหมดอายุ :

Issued date
บัตรประกันสังคมเลขที่ :
Social Security Card No.
สถานะความเปนอยู :

Expired date

บานสวนตัว

ออกให ณ. อําเภอ/เขต :

จังหวัด

Issued at
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่ :

Province

Tax I.D. Card No.
ออกให ณ :
 บานเชา

Issued at

 อาศัยบิดามารดา

Living Status
กรณีแตงงาน :

 Own home
 Rent home
 Live with Parents
 จดทะเบียน
 ไมไดจด
คูสมรสมีเงินไดหรือไม :
 มี

If Married
ชื่อคูสมรส :

 Registered

 Non-Registered

Spouse’s Name
จํานวนบุตร :

Spouse has any income?
อาชีพ :

จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา

คน

 Live with other
 ไมมี

 Yes
 No
สถานที่ทํางาน

Occupation
คน

 อาศัยอยูกับผูอนื่

Firm Address
จํานวนบุตรที่อายุเกิน 21 ป

คน

ชื่อบิดา :

อายุ :

อาชีพ :

 มีชีวิต

 ถึงแกกรรม

Name of Father
ชื่อมารดา :

Age
อายุ :

Occupation
อาชีพ :

 Alive
มีชีวิต

 Passed away
ถึงแกกรรม

Name of Mather:
สถานะทางทหาร :

Age:
 ไดรับการยกเวน

Occupation:
 ศึกษาวิชาทหาร

 Alive
 ผานการเกณฑทหาร

 Passed away
 อื่น ๆ

Military Service

 Exempted

 Military Studied

 Discharged

 Other

ประวัติสวนตัว
Educational Background

ใบสมัครอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(Application Form)
ระดับการศึกษา
Educational

ผลการเรียนเฉลี่ย
GPA

วิชาที่ศกึ ษา/วุฒทิ ี่ไดรับ
(Couse Taken/Completed)

ปริญญาตรี
Bachelor’s degree
ปริญญาโท
Master’s degree
ปริญญาเอก
Doctor’s degree

ระดับของภาษา
Type of Language
ภาษา
Language

ปการศึกษา
Year Attended
จาก From
ถึง To

ชื่อสถาบัน
Name of Institute

การพูด Speaking

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

พอใช
Fair

การเขาใจ Understanding

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

พอใช
Fair

การเขียน Writing

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

พอใช
Fair

การอาน Reading

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

พอใช
Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chinese
อื่น ๆ Other

ประสบการณทํางาน (เรียงลําดับจากอดีตถึงปปจจุบัน) Employment History (Order from past to present)
ป พ.ศ. Year
ตําแหนงงาน Positions
ชื่อหนวยงาน/สถานทีท่ ํางาน List of Employed

ประสบการณทําวิจัย Research History
ป พ.ศ. Year

ชื่อเรื่อง Title

บุคคลซึ่งไมใชญาติซึ่งทราบประวัติของทาน สามารถสอบถามได
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ
Name
Relationship

หนวยงาน/แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน

สถานที่ทํางาน/ที่อยู
Firm Address

ตําแหนง
Position

โทรศัพท
Telephone

คอมพิวเตอร
เครือ่ งโทรสาร
 พิมพดีด
 อื่น ๆ
 Computer
 Facsimile
 Typing
 Other
ในตําแหนงที่ตอ งมีการค้ําประกัน :
 ไมขัดของ
 ขัดของ
Can you provide a guarantor?
 Yes
 No
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ไดตามความเหมาะสม :  ไมขัดของ
 ขัดของ
Can you rotate your work position?
 Yes
 No
บุคคลในมหาวิทยาลัยทีท่ านรูจกั คุนเคยชื่อ :
ความสัมพันธ :
Relatives or friends working in this university
Relationship:
ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยไดในวันที่ :
Date available to start work
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนหนึ่งตอนใดไมตรงกับความเปนจริง ขาพเจาขอยอมรับวาการวาจางที่ตกลงนั้น
Certify that all of the statements in this application are true and connect to the best of my knowledge and any false information wilfully gives
shall be sufficient reason to dismiss me from the service
ความรูความสามารถพิเศษ :

วันที.่ ......./........./.........
Date......../........./.........

ลงชือ่ ผูสมัครงาน......................................................
Application’s Signature……………………………………………….

