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ใบสมคัรงาน 
 

 วันท่ี ........................................................................ 
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
จบวิชาเอก  .............................................................................................    คณะ  ............................................................................................... 
วิชาที่ถนัดสอน             1. …………………………………………………..………     2. …………………………………………………………..………….….……..……… 
วิชาที่สอนได้                1. ……………………………………………………….….     2. ……………………………………………………..………………..………..……… 
เงินเดือนท่ีต้องการ  ................................................................................ วันท่ีพร้อมจะเริม่งานได้  ....................................................................... 

ชื่อ-สกลุ นาย/นาง/นางสาว  ................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้     ..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................  
โทรศัพทบ์้าน ...........................................................     มือถือ.................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด .......................................................     อาย.ุ......................................................     
เชื้อชาติ  .................................................................     สัญชาติ   .................................................   ศาสนา   ......................................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี...........................................................   วันหมดอาย.ุ.............................................   สถานท่ีออกบัตร....................................... 
สถานภาพการสมรส   โสด    แต่งงานแล้ว    แยกกันอยู ่   หม้าย   หย่า 
บิดา/มารดา   อยู่ร่วมกัน            แยกกันอยู่             หย่า              (บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีเร่งด่วน ชื่อ.................................................................................................ความสัมพันธ.์....................................... 
ที่อยู่ .............................................................................................................................................................โทรศัพท.์............................................... 
 

รายละเอียด
ครอบครัว 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อาชีพ/ต าแหน่ง ที่อยู่/สถานที่ท างาน โทรศัพท์ 

บิดา      

มารดา      
คู่สมรส      

จ านวนบุตร/ธิดา คน 

ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ต้ัง วุฒิที่ได้รับ สาขา ต้ังแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. คะแนนเฉลี่ย 

มัธยมศึกษา       
อาชีวศึกษา       

ปริญญาตร ี       
อื่น ๆ       
ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 

ชื่อหลักสูตร สถาบัน วุฒิที่ได้รับ ระยะเวลา 

    
    
    
    

 

รูปถ่าย 
 

1 นิว้ 



 
ความสามารถพเิศษ () 
 

โปรแกรม/พมิพ์ดีด พอใช้ ด ี ดีมาก 

Word    

Excel    

โปรแกรมอื่นๆ....................................................    

โปรแกรมอื่นๆ....................................................    
พมิพ์ดีดไทย    

พมิพ์ดีดอังกฤษ    
 

ประสบการณ์การท างาน 

1.ชื่อโรงเรียน/บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท์ 

ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยย่อ 

วนัเร่ิมงาน ถึง  ต าแหน่งแรกเข้า ต าแหน่งสดุท้าย 

เงินเดือนแรกเข้า             บาท/เดือน เงินเดือนสดุท้าย         บาท/เดือน รายได้อื่น ๆ   บาท/เดือน 

เหตผุลท่ีออกจากงาน 

2. ชื่อโรงเรียน/บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท์ 

ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยย่อ 

วนัเร่ิมงาน                                  ถงึ  ต าแหน่งแรกเข้า ต าแหน่งสดุท้าย 

เงินเดือนแรกเข้า             บาท/เดือน เงินเดือนสดุท้าย         บาท/เดือน รายได้อื่น ๆ  บาท/เดือน 

เหตผุลท่ีออกจากงาน 
 

ต าแหน่งพเิศษที่เคยได้รับมอบหมายและความสามารถพเิศษ 
 

1. 

2. 

3. 
 

 บันทกึเพิ่มเตมิซึ่งท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นและหลกัฐานตา่ง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทกุประการ ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนสอบประวติัเก่ียวกบัตวัข้าพเจ้าได้  
และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าท างาน และโรงเรียนตรวจสอบวา่ข้อความท่ีให้ไว้ไมต่รงกบัความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนยกเลิกการจ้างของข้าพเจ้าทนัที  
โดยข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องคา่สินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทางโรงเรียน 
 
 ลงช่ือ             …………………........................…................  ผู้สมคัร 
   
  (…………………......................…................) 
   
 วนัท่ี ………………/………………/……………… 

 ใบสมคัรถ่ายเอกสารได้ 



 

เอกสารประกอบการเขียนใบสมคัร 

  ประวตัิและสถานะปัจจบุนัของโรงเรียน 
 

โรงเรียนรัตนศกึษาเป็นโรงเรียนเอกชนระดบัประถมขนาดกลาง  ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี  10  ไร่เศษ  เร่ิมก่อตัง้และได้รับอนญุาตให้ 
เปิดท าการสอนมาตัง้แต ่  ปี  พ.ศ.  2502  เป็นต้นมา  ปัจจบุนัมีชัน้เรียนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1– ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 

ประกอบด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   สถานท่ีตัง้และการติดตอ่กบัทางโรงเรียน 
 

โรงเรียนตัง้อยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใกล้กบัโรงพยาบาลรถไฟทุ่งสง    
ห่างจากตวัตลาดประมาณ  1  กิโลเมตร  การติดตอ่กบัทางโรงเรียนทางไปรษณีย์   
 

 โปรดจ่าหน้าดงันี ้        โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา) 
     เลขที่  1   ถนนหมู่บ้านเขาราบ 

     อ าเภอทุ่งสง 
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     8 0 1 1 0 

ทางโทรศพัท์หมายเลข  0-7541-1539 , 0-7541-1915 ,081-8917937  ได้ทกุวนัท าการ ตัง้แตเ่วลา  7.30 น. - 17.00 น. 
               หรือท่ี  www.ratana.ac.th           E-mail: ratanaschool@gmail.com 

  เงินเดือนและสวสัดิการอื่น ๆ  ที่ครูจะได้รับ 

       
เงินเดือน  โรงเรียนจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูอย่างน้อยไม่ต ่ากว่าวุฒิการศึกษา  เช่น  จบระดับปริญญาตรีครู 5ป ีที มีใบประกอบ วิชาชีพ  จะได้รับ 
เงินเดือนอย่างต ่า 16,000  บาท หรือ (ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ ) จบระดับปริญญาตรีครู 4ปี จะเริ มต้น  เงินเดือนที  15,500  บาท  
จบระดับปริญญาตรี 4ป ีที ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู จะเริ มต้น  เงินเดือนที  15,000  บาท และจะมีการขึ้นเงินเดือนทุกปีตามผลงานและ
ความสามารถ 

เงินเพิม่พิเศษ  จะจา่ยให้ครูตามความช านาญ  ประสบการณ์  และความสามารถของแตล่ะบคุคล 
เงินสะสม  ครูทกุคนจะมีเงินสะสมเป็นจ านวน  12% ของเงินเดือนแตล่ะเดือน โดยหกัจาก 3% ของเงินเดือนครูเอง โรงเรียน ออกเงินสบทบ  
3% และทางกองทนุเลีย้งชีพออกให้อีก 6% เงินจ านวนนีจ้ะสะสมไปเร่ือย ๆ ทกุ ๆ เดือน และครูจะได้รับคืนทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้เมือ่ลาออก 
คา่รักษาพยาบาล  ครูสามารถเบกิคา่รักษาพยาบาลของตนเองได้  ปีละ 100,000 บาท 

เงินคา่เลา่เรียนบตุร  เบิกได้เหมือนข้าราชการของรัฐฯ                                                                                มีตอ่ด้านหลงั 

ชั้นเรียนระดบัอนุบาล 24 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 840 คน 

ชั้นเรียนระดบัประถมศึกษา 36 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,728 คน 

รวม 60 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,568 คน 

 จ านวนครทุูกระดบัชั้นรวม 133 คน 

 เจ้าหน้าที่และคนงานรวม 36 คน 

 รวมบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด 169 คน 
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 เงินเดือนและสวสัดิการอื่น ๆ  ท่ีครูจะได้รับ (ตอ่) 

 

เงินคา่ชว่ยเหลอืบตุร เบิกได้เหมอืนข้าราชการของรัฐฯ                                                                                              
สวสัดิการจากครุุสภา  ครูจะได้รับสวสัดิการตา่ง ๆ จากครุุสภาเช่น  การใช้หอพกั  การเช่าซือ้รถ  และอื่น ๆ เช่นเดียวกบั 
ครูในโรงเรียนรัฐบาล 
สวสัดิการโครงการประกนัอบุตัเิหต ุครูทกุคนในโรงเรียนจะได้รับการประกนัอบุตัิเหตฟุรี ตามเง่ือนไขดงันี ้ 
คุ้มครอง 24 ชัว่โมง ทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

-  กรณีเสียชีวิต    50,000  บาท     -  คา่รักษาพยาบาล  5,000  บาท/ครัง้ 
 

 ข้อแนะน าในการเขียนใบสมคัรและการติดตอ่เพ่ือการเรียกตวั 
 

ทางโรงเรียนจะเปิดรับครูใหมค่ณะ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ 
ในทกุสาขาวชิาเอก     

  ในใบสมคัรจะมชี่องตา่ง ๆ ให้กรอกข้อความ  โปรดเขยีนตามความเป็นจริงและลงให้ครบทกุช่อง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่อง  
“ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ “ และ หากทา่นมกีารย้ายที่อยูห่รือเปลีย่นแปลงเบอร์โทรศพัท์  กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย 

  ในหวัข้อ “ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีเร่งด่วน”  โปรดกรอกรายละเอยีดบคุคลท่ีทา่นมัน่ใจวา่สามารถจะตดิตอ่กบั 
ทา่นได้สะดวกและรวดเร็วที่สดุ     

 ทางโรงเรียนจะตดิตอ่กลบัไปยงัตวัทา่นอีกครัง้หนึง่  เมื่อได้รับจดหมายเรียกตวัโปรดมาติดตอ่กบัทางโรงเรียนด้วยตนเอง   
  หรือถ้าขดัข้องโดยเหตปุระการใดก็ตาม  กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะเป็นพระคณุอยา่งยิง่ 

 แผนท่ีโรงเรียนรัตนศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


