ใบสมัครงานโรงเรียนทอสี
ตาแหน่ ง ..........................................

ทราบข้ อมูลการรับสมัครงาน
จาก......................................

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล..................................................................
ชื่อเล่น..................... อายุ............ปี น้ าหนัก.............กก. ส่ วนสู ง...............ซม. วันเดือนปี เกิด..................................
สถานที่เกิด...............................................สัญชาติ..........................เชื้อชาติ.........................ศาสนา.....................
ที่อยูป่ ั จจุบนั .........................................................................................................................................................................................
เบอร์มือถือ........................................................... E-mail.................................................... กูย้ มื เงิน กยศ.  มี  ไม่มี
บ้ านทีอ่ ยู่ปัจจุบันเป็ น  บ้านของตัวเอง  อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา  อาศัยอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น  เช่าอยู่
สถานภาพสมรส  โสด
 สมรส
 ม่ายเพราะ.................................  แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส.....................................................................................................ตาแหน่งงาน..................................................................
สถานที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................มือถือ............................................
จานวนบุตร – ธิดา
ชาย...................คน อายุ................ปี หญิง...................คน อายุ.....................ปี
สิ ทธิการรักษาพยาบาล ประกันสั งคม
 ไม่มี  มี มาตรา..................
บรรจุสช.  เคย  ไม่เคย
ญาติ
ชื่ อ - สกุล
อายุ
อาชีพ/สถานทีท่ างาน
เบอร์ โทรศัพท์
บิดา
มารดา
พีน่ ้ อง
พีน่ ้ อง
พีน่ ้ อง
ประวัติการศึกษา
ชั้น

ชื่ อสถานศึกษา

ปี การศึกษา
จาก
ถึง

วุฒิบัตร

วิชาเอก

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ประวัติการทางาน (ให้ ลาดับจากการทางานครั้ งล่ าสุ ด)
ระยะเวลา เดือน ปี
ชื่ อ - สถานทีท่ างาน
จาก
ถึง

ตาแหน่ งงาน

เงินเดือน

สาเหตุทอี่ อก

ผู้รับรองเกีย่ วกับผู้สมัครงาน
ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ งงาน

โทรศัพท์ที่ทางาน/มือถือ

1.
2.
ความสามารถทัว่ ไป
ภาษา

ให้ ระบุว่าดีมาก ดี พอใช้
พูด
อ่าน
เขียน

พิมพ์ดีด
คา/นาที

คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรู ป

ไทย
อังกฤษ
อื่น ๆ
พนักงานของ ร.ร. ที่ท่านรู ้จกั ..................................................................................ความสัมพันธ์.......................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน..................................................................โทรศัพท์ติดต่อ....................................................
มีการเจ็บป่ วยร้ายแรงในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา  ไม่มี  มี..................... โรคประจาตัวที่เป็ นบ่อย ๆ คือ.........................................
การบวช  ยังไม่ได้บวช  บวชเณร พ.ศ. ..............................  บวชพระ พ.ศ. .........................วัด.................................
พ้นภาวะเกณฑ์ทหาร เพราะเคยรับราชการทหาร  ทหารบก  ทหารเรื อ  ทหารอากาศ  ตารวจ  รด.
รอเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.........................................
ใบอนุญาตขับขี่  ไม่มี  มี ประเภท..............................
ท่านเคยต้องโทษจาคุกหรื อไม่  ไม่เคย  เคย อธิ บายโดยละเอียด.........................................................................................
ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรื อถูกเลิกจ้างหรื อไม่  ไม่เคย  เคย เพราะ.............................................................................
ท่านมีใบรับรองการผ่านงานหรื อไม่  มี  ไม่มี เพราะ........................................................................................................
ท่านยินดีส่งผลการตรวจสุ ขภาพในช่วงทดลองงาน
 ได้  ไม่ได้ เพราะ................................
ท่านยินดีให้ รร. เก็บเงินค่าอบรมพัฒนาจานวน 5,000 บาท จากเงินเดือน หลังผ่านทดลองงานเดือนแรก  ได้  ไม่ได้
ท่านยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมของทาง รร. ในวันหยุด ( 9 ครั้งต่อปี การศึกษา)
 ได้  ไม่ได้ เพราะ...............................
ท่านสามารถเข้าร่ วมปฏิบตั ิธรรมกับทาง รร. ระยะเวลาต่อเนื่อง 7 วัน
 ได้  ไม่ได้ เพราะ................................
ท่านยินดีงดเว้นการสอนพิเศษทุกวิชา (ทั้งหลังเลิกงาน และในวันหยุด) ในปี แรก  ได้  ไม่ได้ เพราะ................................
ท่านยินดีร่วมงานกับทาง รร. จนครบปี การศึกษา
 ได้  ไม่ได้ เพราะ...............................
ท่านจะสอบบรรจุราชการใด ๆ (เช่น ข้าราชการครู ) หรื อไม่  สอบ  ไม่สอบ เพราะเหตุใด...................................................
เงินเดือนทีค่ าดหวัง ........................................บาท
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรี ยนเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในขณะที่สมัครงานหรื อ
เกิดขึ้นในระหว่างการเป็ นพนักงานของโรงเรี ยนทอสี เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของโรงเรี ยน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากมีขอ้ ความใดที่ขา้ พเจ้าตอบไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
หรื อปกปิ ดบิดเบือน ในใบสมัครของข้าพเจ้านี้ และทางโรงเรี ยนตรวจสอบพบ ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธ์ไม่รับการพิจารณาด้วยประการ
ทั้งปวง และเป็ นสาเหตุให้เลิกจ้างด้วยเช่นกัน
ลงชื่อ.........................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)
วันที่...........................................................

