รูปถาย
1 นิ้ว

วิทยาลัยราชพฤกษ
ใบสมัครงาน
วันที่............................................

อายุ

น้ําหนัก สวนสูง

ชื่อ - สกุล ( นาย / นาง / นางสาว )
Name (Mr. / Mrs. / Miss )
เลขบัตรประชาชน ----
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
รหัสไปรษณีย
(มือถือ):
E-Mail Address :
รหัสไปรษณีย
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย มีบุตร..............คน

รายละเอียดสวนตัวของผูสมัคร

วัน / เดือน / ปเกิด
ออกให ณ
ที่อยูปจจุบัน
โทรศัพท (บาน) :
ที่อยูตามทะเบียนบาน
สัญชาติ
ศาสนา
สมาชิกครอบครัว

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

อาชีพ

ที่ทํางาน

มีชีวิตอยู /
ถึงแกกรรม

บิดา
มารดา
สามี / ภรรยา
พี่นอง.........คน
เปนคนที่..........

1.
2.
3.
4.
5.
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
ฐานะความเปนอยูทางการเงินของครอบครัว
 อบอุนและมีความสุขมาก  อบอุนและมีความสุขพอสมควร
 มั่นคง
 คอนขางมั่นคง
 มีปญหาบางครั้ง
 ไมคอยดี
 คอนขางยากลําบาก  ยากลําบาก

ประวัติการศึกษา / กิจกรรม

ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด คุณวุฒิ

ม.ปลาย / ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
อื่น ๆ
กิจกรรมนอกหลักสูตรระหวางศึกษา / กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ

สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย พ.ศ.ที่สําเร็จ ระยะเวลา

การฝกอบรม

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถาย 1 ใบ
2. หลักฐานการศึกษา
(Transcript/ปริญญาบัตร)
3. หลักฐานทางทหาร

4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
(TOEIC/TOFEL)
ชื่อหลักสูตร

ประสบการณ

ชื่อนายจาง / สถาบัน

สถานที่ติดตอ
วิทยาลัยราชพฤกษ เลขที่ 9 หมู 1 ถนนนครอินทร
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย 11130
โทรศัพท 0-2432-6101-5 Fax : 0-2432-6107

Website : www.rc.ac.th E-Mail : hr@ rc.ac.th
ระยะเวลา
ตั้งแต
ถึง

ชื่อสถาบัน / สถานที่

ตําแหนง

เงินเดือน

ระยะเวลา
ตั้งแต
ถึง

งานวิจัยที่ทานเคยทํา
1.
2.
3.
4.
เงินเดือนที่ตองการ ...................................... บาท พรอมเริ่มปฏิบัติงานไดตั้งแต .........................................................................................
ระบุวา ดีมาก ดี พอใช ขับรถยนต  ได  ไมได สถานะทางทหาร
ภาษาตางประเทศ
พูด
เขียน
มีใบขับขี่  มี  ไมมี
 เรียนสําเร็จวิชารักษาดินแดนปที่....
ความสามารถดานคอมพิวเตอร  รับราชการทหารแลวเมื่อ พ.ศ. ........
ภาษาอังกฤษ
................ ..................
ภาษา......................... ................ .................. ………………………..  ไดรับการยกเวน (ไมใชผอนผัน)
ภาษา......................... ................ .................. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
เพราะ .....................................................
ภาษา......................... ................ .................. ………………………..  คัดเลือกแลวไมถูกเกณฑเมื่อ พ.ศ.....
………………………..  จะตองถูกเกณฑในปที่ พ.ศ...........
ตําแหนงงานที่สนใจ  อาจารยประจําวิชา 1)…………….……..…… 2)…….…….………….3)……….………..………..
 อาจารยพิเศษ
1)…………….……..…… 2)…….…….………….3)…………………….……
 เจาหนาที่
1)…………….……..…… 2)…….…….…………. 3)……….……...………….
สนใจสมัครปฏิบัติงานที่ (โปรด )  ที่ตั้งหลัก จ.นนทบุรี  ศูนยอยุธยา  ศูนยภูเก็ต  ศูนยระยอง
วิชาที่ทานถนัดในการสอนมากที่สุด(เรียงลําดับ) 1).......................................................2).................................................................
3).......................................................4).................................................................
5).......................................................6).................................................................
(ระบุไดมากกวา 1 อยาง เรียงตามลําดับความสนใจ)
ลักษณะงานที่ชอบ  งานดานวิชาการ
หรือ  งานปฏิบัติ
 งานรุก
หรือ  งานรับ
 งานที่มีการติดตอกับบุคคลอื่นนอย
หรือ  งานที่มีการติดตอกับบุคคลอื่นมาก

เรื่องอื่น ๆ

การไปปฏิบัติงานตางจังหวัด
เปนครั้งคราว
 ขัดของ
 ไมขัดของ
การไปปฏิบัติงานตางประเทศ เปนครั้งคราว
 ขัดของ
 ไมขัดของ
กรณีขัดของโปรดใหเหตุผล .........................................................................................................................................................
ปจจุบันมีโรคประจําตัวคือ .............................................................................................................................................................
ในระยะสองปที่ผานมาเคยเจ็บปวยหนัก หรือเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม  เคย  ไมเคย
กรณีเคยโปรดระบุสาเหตุ / โรค......................................................................................................................................................
ทานเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากหนวยงานหรือไม
 เคย  ไมเคย
ถาเคยเพราะเหตุใด .........................................................................................................................................................................
ในกรณีเรงดวนผูที่สามารถติดตอได ชื่อ – นามสกุล..........................................................................เกี่ยวของเปน......................
ที่อยู................................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท (บาน)................................................................................มือถือ............................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา
1. ขาพเจาเขาใจขอความตาง ๆ ในใบสมัครงานแลว และกรอกขอมูลตาง ๆ อยางครบถวน และถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ
2. ขาพเจา ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย เสื่อมเสีย หรือมีความบกพรองในศีลธรรมอันดี
3. ขาพเจาไมเปนผูตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทําโดย
ประมาท คือ.............................................................................................................................................................................
4. ขาพเจา จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยฯ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด
5. หากวิทยาลัยฯ ทราบภายหลังวา ขอมูลตาง ๆ ที่ขาพเจากรอกในใบสมัครนี้ไมตรงกับความจริง ขาพเจายินยอมใหวิทยาลัยฯ
เลิกจาง และขาพเจาไมมีสิทธิ์เรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ................................................................................ผูสมัคร
(............................................................................)
................../......................../......................

