
 

ประกาศรับสมัครงาน 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Website Content Designer 
 

ลักษณะงาน : 
 ท ำกำรออกแบบ graphic ส ำหรับ website และ social media ต่ำงๆ เชน่ banner, logo, poster และ

สำมำรถถ่ำยภำพ ตัดต่อ VDO ได้ด ี
 ปรับปรงุ และสร้ำงสรรค์ รูปแบบวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลบน website และ social media 
 มีควำมเข้ำใจ กำรใชง้ำน website และ social media เพื่อสำมำรถท ำงำนร่วมกับ web developer ในกำร

พัฒนำกำรท ำงำนของสื่อ social ต่ำงๆให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มีควำมสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีทักษะกำรสือ่สำรได้ดี 
 สรุปกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อของบประมำณในกำรจัดกำรด้ำน website และ social media รวมทั้งกำรต่ออำยุ

โดเมน  
 กำรจดัประชุมวิชำกำรของรำชวิทยำลัยฯ  
 งำนเลขำนกุำร, งำนธุรกำร และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

ทักษะภาษา : อังกฤษ / ไทย 
 

ทักษะคอมพิวเตอร์ : Internet, Microsoft office, AI, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ 
 

ระดับการศึกษา : ปวส. หรือปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร,์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
                      และสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

เงินเดือนและสวัสดิการ :  
 เงินเดือน :  15,000 บำท  
 ค่ำครองชีพ : 4,000 บำท เมือ่ผ่ำนกำรทดลองงำน 
 ทดลองงำน : 3 เดือน 
 เงินสะสม :  5% เมื่อผ่ำนกำรทดลองงำน 
 สวัสดิกำร : ประกันสังคม 

 หมำยเหตุ : สวัสดิกำรต่ำง ๆ จะได้รับเมื่อผ่ำนกำรทดลองงำนแล้ว 3 เดือน 
 

หลักฐานการสมัคร/วิธีการสมคัร : 
 ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 รูปถ่ำย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 
 หลักฐำนกำรศึกษำ ใบผ่ำนงำน หรือฝึกอบรมพิเศษ (ถ้ำมี) 
 ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.rcat.org 
 โปรดส่งใบสมัคร, Resume และหลักฐำนกำรสมัครงำนมำที่ คณุจิรนันท์ สมศรี เลขำนกุำรส ำนักงำน 

anesththai.rcat@gmail.com เบอร์โทร 0-2716-7220 หรือ 085-2610066 
 

**หมดเขตปิดการรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2565** 
 

http://www.rcat.org/
mailto:anesththai.rcat@gmail.com


ใบสมัครงาน 

ราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนยว์จิยั ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ หว้ยขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310        

                                           
ต าแหน่งที่สมัคร ………………………………      เงนิเดือนที่ต้องการ ……………………. บาท 
 

ข้อมูลส่วนตวั 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกลุ...................................................  อาย.ุ...............ปี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั .................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................... โทรศพัท ์............................................................. 
ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... โทรศพัท ์................................................................
เกิดวนัท่ี ................................................................ สัญชาติ .......................................... ศาสนา ................................................... 
น ้าหนกั ...................................................................... กก.  ส่วนสูง ..........................................................................................ซม. 
บตัรประชาชนเลขท่ี ......................................................................................... ออกให ้ณ ............................................................. 
สถานภาพการสมรส           โสด             สมรส             หยา่            หมา้ย           อ่ืนๆ.................................................................... 
ช่ือสามี / ช่ือภรรยา ......................................................................................... อาชีพ...................................................................... 
สถานท่ีท างาน ................................................................................................ โทรศพัท ์................................................................ 
จ านวนบุตร ..................................................................................... อาย ุ........................................................................................ 
ช่ือบิดา .......................................................................................................... อาชีพ .................................................................... 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. โทรศพัท ์..................................................................  

ช่ือมารดา ...................................................................................................... อาชีพ ....................................................................... 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. โทรศพัท ์..................................................................  

ประวตัิการศึกษา 
 สถานทีศึ่กษา วุฒิ เกรดเฉลีย่ สาขาวชิา ปีทีส่ าเร็จ 

ประถม      

มธัยมตน้      

มธัยมปลาย      

อาชีวศึกษา      

มหาวิทยาลยั      

อ่ืนๆ (ระบุ)      

ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูท่ี่ใด โปรดระบุ     สาขาวิชา 
ประวตัิการท างาน 

ระยะเวลา บริษัท / องค์กร ต าแหน่ง เงนิเดือน สาเหตุทีอ่อก 

     

     

     

สถานภาพการท างานในปัจจุบนั ก าลงัวา่งงาน ก าลงัท างาน 
สาเหตุท่ีมาสมคัรงานท่ีน่ี 

รูปถ่าย 1 น้ิว 



 
ความสามารถพเิศษ 

พมิพ์ดดีภาษาไทย ____________________ ค า/นาที                             พมิพ์ดดีภาษาองักฤษ _________________ ค า/นาที                             

คอมพวิเตอร์ : โปรแกรม ___________________________________________________________________ 

ขับขี่รถยนต์               ได้             ไม่ได้ รถส่วนตัว              ใช่             ไม่ใช่ 

สามารถท างานต่างจังหวดัเป็นเวลาหลายๆวันได้หรือไม่          ได้                 ไม่ได้ เพราะ____________________ 

ภาษาองักฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

    
 

บุคคลรับรอง 3 ท่าน 

ช่ือ-นามสกุล อาชีพ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ 

1.     

2.     

3.     

 

กรณีฉุกเฉินติดต่อท่ี ................................................................................. ความสัมพนัธ์ ............................................................. 

ท่ีอยู ่....................................................................................................... โทรศพัท ์........................................................................  

 

ขา้พเจา้ขอให้ค  ารับรองวา่ ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนให้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้ง และตรงต่อความเป็นจริงทุกประการ 
หากปรากฏวา่มีขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง  ขา้พเจา้ยนิดีใหร้าชวิทยาลยัฯ เลิกจา้งไดท้นัที โดยท่ีขา้พเจา้
จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากราชวทิยาลยัฯ ทั้งส้ิน 

 
 

ลงช่ือผูส้มคัร ............................................................ 
(............................................................) 

วนัท่ียืน่ใบสมคัร ..................................................... 
 

 


