
             โรงเรียนสิริรัตนาธร               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2             
 

ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งผู้สอนวิชา ............................. 

 
ตอนที่  1   ประวัติส่วนบุคคล 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................... นามสกุล .........................................................................................  

เชื้อชาติ ..................... สัญชาติ ........................ ศาสนา .........................   สถานภาพ   โสด   สมรส   หยา่  หม้าย 

2. เกิดวัน ...................... ที่ ............ เดือน .........................พ.ศ. ............... อายุ ..... ........ ปี  หมู่โลหิต ................................. 

3. สถานที่เกิด ตำบล/แขวง  ........................................... อำเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ....................................... 

4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  

   อำเภอทีอ่อกบัตร ........................ จังหวัด ................................. วันที่ออกบัตร .......................... วันที่หมดอายุ ....................... 

5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............................ หมู่ที่ ............... ซอย ........................................... ถนน .................................................. 

    ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ......................................................... 

    รหัสไปรษณีย์ ........................... เบอร์โทรศัพท ์.......................................... อีเมล์ .................................................................... 

6. ชื่อบิดา ..................................................................... อายุ ................ ปี อาชีพ ..............................  มีชีวิตอยู่  เสียชีวิต 

    ชื่อมารดา ................................................................. อายุ ................ ปี อาชีพ ..............................  มีชีวิตอยู่  เสียชีวิต 

    ชื่อสามี/ภรรยา ............................................................ อายุ ............... ปี อาชีพ ............................. เบอร์ .............................. 

    จำนวนบุตร ....................... คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 คนที ่1 ชื่อ .......................................................... เพศ ................... อายุ ............. ป ีระดับการศึกษา ............................. 
 คนที ่2 ชื่อ .......................................................... เพศ ................... อายุ ............. ป ีระดับการศึกษา ............................. 
 คนที ่3 ชื่อ .......................................................... เพศ ................... อายุ ............. ป ีระดับการศึกษา ............................. 
7. สถานภาพทางทหาร       จะถูกเกณฑ์ พ.ศ. ................      ถูกเกณฑ์แล้วพ.ศ. ..................     จบนักศึกษาวิชาทหาร    
8. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู        สำเร็จ           ไม่สำเร็จ   
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ ........................................... วันที่ออกบัตร .......................... วันหมดอายุ .......................                   

    หรือใบอนุญาตสอน          เลขที่ ........................................... วันที่ออกบัตร .......................... วันหมดอายุ ...................... 

ตอนที่  2   ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา สาขาวิชาเอก ชื่อวุฒิที่ได้รับ 
จาก ถึง 

     
     
     
     

 -     -      -   -  

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  1 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 
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ตอนที่  3   ประวัติการทำงาน 
ปี พ.ศ. 

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

      
      
      
      

ความสามารถพิเศษ 
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอื่นๆ 

ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ขับรถยนต์               ได้       ไม่ได ้
      สื่อสารไดร้ะดับดีมาก ระบุ ...............................................................       มีใบขับขี่       ไม่มีใบขับข่ี 
      สื่อสารไดร้ะดับปานกลาง ....................................................................... ขับรถจักรยานยนต์     ได้       ไม่ได ้
      ยังต้อปรับปรุง .......................................................................       มีใบขับขี่       ไม่มีใบขับข่ี 
ภาษาอื่น ๆ ระบุ ................................... การเขียนโปรแกรม เพิ่มเตมิ โปรดระบุ ......................................... 
      สื่อสารไดร้ะดับดีมาก ระบุ ............................................................... ....................................................................... 
      สื่อสารไดร้ะดับปานกลาง ....................................................................... ....................................................................... 
      ยังต้อปรับปรุง ....................................................................... ....................................................................... 

ตอนที่ 4 ทั่วไป 
 1. การฝึกอบรมและการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา .............................................................................................  
............................................................................................. .......................................................................... .................................. 
2. ผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติยศ/ผลงานวิจัย ................................................................................ ....................... 
............................................................................................. .......................................................................... .................................. 
3. ข้อมูลที่ท่านต้องแจ้งให้ทราบเพือ่เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณา ................................................................................ ................ 
............................................................................................. .......................................................................... .................................. 
4. ท่านทราบข่าวจากการรับสมัครงานจากแหล่งข่าวใด .......................................................................................... ....................... 
5. บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใข่บุคคลในครอบครัว/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน  

ที ่ ชื่อ - สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ 
1    
2    

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครงานนี้ รวมถึงเอกสารการสมัครงานที่แนบเป็นความจริง
ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงานและภายหลังทางโรงเรียนสิริรัตนาธร ตรวจสอบ
พบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีในทางโรงเรียนสิริรัตนาธร ยกเลิกสัญญาจ้างท่ีทำไว้กับข้าพเจ้าทันที โดย
จะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น    
 
       ลายมือชื่อ ................................................................ ผู้สมัคร 

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


