ใบสมัครงาน

โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เป็ นครู สอนวิชา................................................... บุคลากรงานฝ่ าย..........................................................
โปรดกรอกข้ อความลงในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของผู้สมัครเอง
ตอนที่ 1 ประวัตสิ ่ วนบุคคล
ชื่อ
สกุล
เชื ้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
วัน-เดือน-ปี เกิด
เกิดจังหวัด
ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้
อายุ นํ ้าหนัก
ปี
บัตรประชาชนเลขที่
จังหวัด
เมื่อวันที่
เลขที่บตั รประกันสังคม
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ........................

กก.

สูง
ซม.

ออกให้ ณ อําเภอ
หมดอายุวนั ที่
ซอย ....................... ถนน. .........................

ตําบล ...............................อําเภอ ..........................จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ................... โทร. .............................. บ้ านที่อยูเ่ ป็ น  ของตนเอง
 ของบิดา-มารดา  อาศัยผู้อื่น  บ้ านเช่า/หอพัก อื่น ๆ.........................
ชื่อบิดา-สกุล
อายุ
ปี อาชีพ
ที่อยู่
 เสียชีวิต
ชื่อมารดา-สกุล
อายุ
ปี อาชีพ
ที่อยู่
 เสียชีวิต
มีพี่น้อง
คน พี่ชาย
คน พี่สาว
คน น้ องชาย
คน น้ องสาว
คน
บุคคล-สถานที่ตดิ ต่อด่วน
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทร.
มีโรคประจําตัว  มี ระบุ
ไม่มี กรุ๊ปเลือด.............
ตอนที่ 2 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี ที่จบ
วุฒิการศึกษา
คะแนน
ระดับ
ระดับ
สถานศึกษา / จังหวัด การศึกษา
เฉลี่ย
สาขา / วิชาเอก
ปริ ญญา

ประถมศึกษา ชัน้ ........
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย

-

-

-

อาชีวศึกษา
อื่น ๆ ระบุ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู
ใบประกอบวิชาชีพครู
กิจกรรมที่เคยทําในสถานศึกษา

 สําเร็จ
 มี เลขที่

 ไม่สําเร็จ
 ไม่มี

กิจกรรมที่เคยทํานอกสถานศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

คล่อง

เขียน
อ่าน/ความเข้ าใจ
พูด
พอใช้ ไม่ได้ คล่อง พอใช้ ไม่ได้ คล่อง พอใช้

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
อื่น (ระบุ )
1
2
สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์  ได้  ไม่ได้ ภาษาไทยนาทีละ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทําได้ (ระบุ)

คํา ภาษาอังกฤษนาทีละ

ไม่ได้

คํา

ความสามารถหรื อความชํานาญพิเศษอื่น ๆ

เคยได้ รับ
การฝึ กอบรม

เรื่ อง

สถาบัน

ระยะเวลาฝึ กอบรม

ตอนที่ 3 ทั่วไป
เป็ นสมาชิกสมาคมหรื อสโมสรใดบ้ าง  ไม่เป็ น  เป็ น ระบุ
สถานภาพทางทหาร  จะถูกเกณฑ์ พ.ศ. ..........  ถูกเกณฑ์แล้ วพ.ศ. ............  จบนักศึกษาวิชาทหาร

งานอดิเรก
ตอนที่ 4 ประวัตกิ ารทํางาน
ระยะเวลา
สถานที่ทํางาน
ตําแหน่ง
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
เริ่มเดือน
เริ่มต้ น
เริ่มต้ น
พ.ศ.
ถึงเดือน
สุดท้ าย
สุดท้ าย
พ.ศ.
เริ่มเดือน
เริ่มเดือน
เริ่มต้ น
พ.ศ.
ถึงเดือน
สุดท้ าย
สุดท้ าย
พ.ศ.
ปั จจุบนั ทํางานที่
ที่ตงั ้
ตําแหน่ง
เงินเดือน
เหตุที่คดิ เปลี่ยนงาน
เหตุที่สมัครงานกับโรงเรี ยน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความตอนหนึง่
ตอนใดหรื อทังหมดไม่
้
เป็ นความจริ งตามนี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ โรงเรี ยนบอกเลิกจ้ างได้ ทนั ทีโดยมิขอรับค่าชดเชย
ใด ๆ ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะทดลองงานในเวลา 120 วัน และยอมรับปฏิบตั ติ ามระเบียบของโรงเรี ยนทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………..ผู้สมัคร
(
)
วันที่ ................ เดือน ........................พ.ศ. ..................
สําหรับฝ่ ายธุรการบันทึก
มีเอกสารประกอบ สําเนาเอกสารแสดงจบการศึกษา  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้ าน  สําเนาทะเบียนสมรส
 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู  ใบรับรองการทํางาน(กรณีมีประวัติการทํางาน)  อื่น (ระบุ)
3.
ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติ
1.
2.
ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง

ผ่านการสัมภาษณ์เบื ้องต้ น
ผ่านการสัมภาษณ์โดยผู้บริหาร

เมื่อ
เมื่อ

ผู้สมั ภาษณ์

ผล

ผู้สมั ภาษณ์

ผล

ผ่านการทดสอบ  ข้ อเขียน ปฏิบตั ิ  ภาษาต่างประเทศ  คอมพิวเตอร์  อื่น ระบุ .....................

เริ่ มทํางานตังแต่
้ วนั ที่

ตําแหน่ง

ฝ่ ายงาน

อัตราเงินเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู
ใบรับรองการทํางาน (กรณี ที่มีประสบการณ์การทํางานมาก่อน)
แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

